
Załącznik nr 5

F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y

Ofertę składa:
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy/wykonawców
NIP:
REGON:
Tel/Fax.
Adres e-mail:

My niżej podpisani oferujemy zrealizować zamówienie, którego przedmiotem jest:
 Pełnienie funkcji Menadżera Projektu (zarządzanie Projektem) wraz ze sprawowaniem nadzoru  
inwestorskiego i prowadzenie nadzorów inżynierskich (inspektor nadzoru) w ramach realizacji Pro
jektu: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Zamoyskiego 3  i Zamoyskiego  
7 w Zamościu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na  
lata  2014-2020,  Osi  Priorytetowej  5  Efektywność  Energetyczna  i  Gospodarka  Niskoemisyjna,  
Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, w formie współfinansowania  
UE. 

za łączną cenę: 
………………………………… zł brutto, (słownie: ………………………..)

w tym podatek VAT (……%) - ………………………………………………..

Cena netto ………………………………….. (słownie: ………………………)

Oferujemy, że Inspektorzy nadzoru budowlanego spędzą na budowie nie mniej niż:

1 dzień w każdym tygodniu ……………………..

2 dni w każdym tygodniu ………………………..

3 dni w każdym tygodniu ………………………..

4 dzień w każdym tygodniu ……………………..

5 dni w każdym tygodniu ………………………..

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i w pełni ją akceptujemy.
2. Nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.



3. Wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 1 został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej  oferty  do zawarcia  umowy na wyżej  wymienionych warunkach w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Cena  ofertowa  uwzględnia  wszelkie  koszty,  okoliczności  i  ryzyka  niezbędne  do  wykonania 
przedmiotu zamówienia dla osiągnięcia zamierzonego efektu rzeczowego, o których mowa w 
Zapytaniu Ofertowym;

5. Uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  przez  okres  30  dni,  wskazany  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

6. Spełniamy wszystkie  warunki  określone  w specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia 
oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

7. Wadium  zabezpieczające  ofertę  na  realizację  przedmiotowego  zamówienia  w 
wysokości………………..  (słownie:…………………..) zostało wniesione: w dniu ………………w 
formie …………………..

Dowód wniesienia wadium dołączony został do oferty.

Zwrot wadium na rachunek bankowy (podać w przypadku wniesienia wadium w formie pienięż
nej):  ………………………………………….

8. Niżej wskazanym podwykonawcom powierzymy następujący zakres przedmiotu zamówienia: 
nie dotyczy
1)
2)

podpis osoby/osób upoważnionych 
do występowania w imieniu Wykonawcy/Wykonawców

UWAGA:  Brak  wskazania  zakresu  przedmiotu  zamówienia  powierzonego  podwykonawcom  w 
punkcie 8 oznacza wykonanie całości zamówienia siłami własnymi wykonawcy.

9. Do oferty dołączamy następujące załączniki: 

……………………                                                                              …………………………….
Miejscowość, data                                                                                         podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy


