Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
dot. zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto
I. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Pełnienie profesjonalnego, skutecznego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad
realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Sikorskiego
wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Ostrowi Mazowieckiej oraz uzyskaniem
pozwolenia

na

użytkowanie”,

za

pomocą

Zespołu

Inspektorów

Nadzoru

Inwestorskiego i jego Koordynatora.
III. WYKONAWCA:
Oznaczenie
Wykonawcy:
Adres:
Telefon:
E-mail:

IV. W ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto
Słownie netto:
Cenę brutto
Słownie brutto:
2. Deklaruję ponadto:
a) termin pełnienia nadzoru inwestorskiego: do zakończenia przez wykonawcę
inwestycji zadań objętych umową o roboty budowlane włącznie z uzyskaniem w
imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - najpóźniej do 31
października 2022r., z zastrzeżeniem treści § 2 ust. 2 wzoru umowy;
b) warunki płatności: przelew 30 dni;
c) termin związania z ofertą: 30 dni.
3. Oświadczam, że:


posiadam/my
odpowiednie
uprawnienia
do
lub czynności wchodzących w zakres zamówienia,



posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie,



dysponuję/emy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,



znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
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wykonywania

działalności



w razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i w
terminie określonym przez Zamawiającego.

4. Załącznikami do niniejszego formularza są:
1) Wykaz wykonanych usług oraz Wykaz osób które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– załącznik nr 3
i 4.
2) Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług oraz posiadanie uprawnień
przez osoby wskazane w Wykazie osób.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. danych osobowych zawartą
w zaproszeniu do składania ofert.
................................dn. ............................

….............................................................
podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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