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Niniejsza oferta zostaje złożona przez:   

Nazwa wykonawcy:          ................................................................................. 

Siedziba wykonawcy:         .   ................................................................................ 

Adres wykonawcy:          ................................................................................. 

Województwo:           ................................................................................. 

Nr telefonu:           ................................................................................. 

Adres e-mail:        .   ..................................................................................  

Miejsce i numer rejestracji (KRS/CEIDG) ..............................................................................  

nr REGON:           ................................................................................. 

nr NIP:            …............................................................................. 

Osoba uprawniona do kontaktów:   

Imię i nazwisko    

Funkcja     

Adres     

Nr telefonu     

Adres e-mail     

FORMULARZ OFERTY 

W związku z zapytaniem ofertowym na: Wykonanie szczegółowej dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień dla zadań inwestycyjnych p.n. 

1. Sporządzenie ekspertyzy technicznej dotyczącej Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji w 
Krynicy Zdroju w zakresie: 

a)  ochrony przeciwpożarowej wraz z  uzyskaniem pozytywnej Opinii Państwowej Straży 
Pożarnej  

b) w zakresie budowlanym dotyczącym budynku i budowli na terenie Obiektu 

2. Sporządzenie ekspertyzy technicznej dotyczącej Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji w 
Złockiem w zakresie: 

a) ochrony przeciwpożarowej wraz z  uzyskaniem pozytywnej Opinii Państwowej Straży 
Pożarnej  

b)  w zakresie budowlanym dotyczącym budynku i budowli na terenie Obiektu 

składamy następującą ofertę:  
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Oferta cenowa na wykonanie Przedmiotu zamówienia:  

Wykonanie szczegółowej dokumentacji  projektowo-

kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień dla 

zadania: 

Cena netto VAT 

1. Sporządzenie ekspertyzy technicznej dotyczącej 

Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji w Krynicy Zdroju 

w zakresie: 

a)  ochrony przeciwpożarowej wraz z  uzyskaniem pozytywnej 

Opinii Państwowej Straży Pożarnej  

b) w zakresie budowlanym dotyczącym budynku i budowli na 

terenie Obiektu 

 

  

2. Sporządzenie ekspertyzy technicznej dotyczącej 

Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji w Złockiem w 

zakresie: 

a) ochrony przeciwpożarowej wraz z  uzyskaniem pozytywnej 

Opinii Państwowej Straży Pożarnej  

b)  w zakresie budowlanym dotyczącym budynku i budowli na 

terenie Obiektu 

 

  

 

SUMARYCZNA CENA NETTO 

  

  
Cena netto słownie: ……………………………………………… i …./100).  

Do powyższej kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Powyższe  wynagrodzenie, obejmuje  wszelkie  koszty jakie  Wykonawca poniósł lub poniesie  
na przygotowanie i realizację Przedmiotu zamówienia. 
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1.Wykonawca określi cenę netto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację 
całego przedmiotu zamówienia. Do powyższej  kwoty  zostanie doliczony  podatek  VAT  
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Powyższe  wynagrodzenie  jest  kwotą ostateczną i 
obejmuje  wszelkie  koszty,  jakie Wykonawca poniesie  przy  realizacji  przedmiotu  niniejszej 
Umowy. 

2.Wynagrodzenie wypłacane będzie Wykonawcy w czterech transzach wypłacanych oddzielnie 
dla każdego zadania inwestycyjnego : 

- I   transza  płatna po podpisaniu Umowy i podpisaniu protokołu odbioru bez uwag Etapu I  - 
35% wynagrodzenia umownego 

 - II  transza  płatna po wykonaniu Etapu II - 15 % wynagrodzenia umownego 

 -III transza  płatna po podpisaniu Umowy i podpisaniu protokołu odbioru bez uwag Etapu III  - 
35% wynagrodzenia umownego 

 - IV transza  płatna po wykonaniu Etapu IV - 15 % wynagrodzenia umownego 

Termin wykonania dokumentacji określonej w Etapach od I do IV WEDŁUG Opisu Przedmiotu 
Zamówienia wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i pozwoleń. 

 

Jednocześnie ja (my) niżej podpisany(i) reprezentując Oferenta oświadczam (y),  że Oferent:*  

a) uzyskał wszelkie informacje, konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy 
wykonawczej, a w szczególności: zapoznał się z budynkiem, terenem i przedmiotem 
prac oraz ze wszystkimi szczegółami mającymi wpływ na kształt, zawartość i cenę jego 
oferty (ujęcie wszystkich potencjalnych kosztów wykonania prac).  

b) gwarantuje wykonanie Przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w 
przekazanych materiałach przetargowych i załącznikach do Ogłoszenia o przetargu 
stanowiących jego integralną część,  

c) udzieli  gwarancji  usunięcia wad i usterek na  wykonaną  pracę, o której mowa w §15  
pkt. 3 Umowy stanowiącej załącznik nr 7 do Ogłoszenia o przetargu 

d) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i załącza do niniejszej oferty wypełniony 
zgodnie  
z wytycznymi przetargu na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o 
przetargu - Wykaz zrealizowanych robót, 

e) oświadcza, że wszystkie osoby przy udziale, których wykonywany będzie przedmiot 
postępowania są zatrudnione zgodnie z obowiązującym prawem oraz, że posiadają 
aktualne szkolenia z zakresu BHP, badania lekarskie, oraz wszelkie wymagane 
uprawnienia do wykonywania pracy na danym stanowisku,  

f) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  

g) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy polskiego prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w 
szczególności spełnia wymogi określone  w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz 290, z późniejszymi zmianami),  
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h) odbył wizję lokalną Hotelu Geovita i znany jest mu stan faktyczny otoczenia, elementów 
budynku i konstrukcji, których dotyczy przedmiot zamówienia oraz nie wnosi do niego 
zapytań, uwag ani zastrzeżeń,  

i) zapoznał się z dokumentacją przetargową i  wszystkimi załącznikami oraz, że znany jest 
mu zakres Przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego żadnych uwag ani zastrzeżeń,  

j) jest związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty złożenia niniejszej oferty.   

k) nie zamierza* zamierza* powierzać podwykonawcom do wykonania części niniejszego 
zamówienia.  

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:  

1. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 5 do Ogłoszenia  –  Wykaz zrealizowanych prac 
projektowych  wraz z referencjami   

2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i/lub umowy, o ile umocowanie do dokonania tej 
czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych Oferenta.  

3. Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, w  
okolicznościach o których mowa w punkcie B niniejszych Wymagań Przetargowych. Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 9. 

4. Załącznik nr 8 (Oświadczenie oferenta o odbyciu wizji lokalnej) 

5. Aktualne informacje z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji;       

6. Kopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż  
 3 000 000 netto (słownie: trzy miliony złotych, 00/100 gr netto). 

7. Uprawnienia osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia. 

 

 

  

 

……………………………….…………………………………………………………
…..  

(miejscowość oraz podpis osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta)  

 


