
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

zapytanie ofertowe znak: AO.ZP.ZO/5/11/2016 

 

Formularz ofertowy 

 

.…………………., dnia ………….…………… 

 

 

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………….………..……..………… 

Adres:………………………….……........................................................................................... 

NIP:……………….…….….. 

REGON:………………….… 

Telefon: ……………….….... 

E-mail: ………………….…. 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 21.11.2016 r. składam ofertę i zobowiązuję się do 

opracowania koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Rozbudowa i 

przebudowa istniejącego zdegradowanego budynku znajdującego się w Koniecpolu przy ul. 

Szkolnej na działce nr ewidencyjny 1564 obręb Koniecpol wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną i zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na cele kulturalno-społeczne". 

 

Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w całości zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia oraz we wskazanym terminie za łączną cenę ryczałtową: 

 cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ....................zł (słownie złotych: 

…...................), 

 podatek VAT w wysokości 23%, tj. .....................zł (słownie złotych: …................), 

 cena netto w wysokości .................... (słownie złotych: …....................................), 

w tym: 

Lp. Wyszczególnienie (elementy usługi) Razem cena brutto 

1. 
Sporządzenie ekspertyzy technicznej oraz koncepcji 

architektonicznej 
 

2. Sporządzenie projektów budowlanych wszystkich koniecznych 

branż wraz z przygotowaniem materiałów do wniosku o pozwolenie na 

budowę oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (BIOZ) 

 

3. Sporządzenie projektów wykonawczych, uzupełniających 

i uszczegóławiających projekty budowlane w zakresie i stopniu 

dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiarów robót, 

kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i 

realizacji robót budowlanych (projekty te muszą zezwalać na realizację 

wszystkich robót budowlano-instalacyjnych bez dodatkowych 

opracowań) 

 



4. Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

 

5. Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich  

 

Oświadczam, że powyższe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie 

koszty konieczne do poniesienia przez Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w szczególności podatek od towarów i usług VAT. 

Oświadczam, że mogę ubiegać się o zamówienie i spełniam warunki określone w zapytaniu 

ofertowym, tj.: 

1) posiadam uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży budowlanej, 

w następujących specjalnościach: 

 architektonicznej, 

 konstrukcyjno-budowlanej, 

 instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych 

i zobowiązuję się, że w przypadku wyboru mojej oferty projektantem będzie: 

 specjalność architektoniczna - ……………………………………………….…, 

Nr uprawnień …………………………………………………………..……….., 

 specjalność konstrukcyjno-budowlana - ……….…….…………………….……, 

Nr uprawnień ………………………………………………………………..….., 

 specjalność instalacji sanitarnych - ………….………………………....…..……, 

Nr uprawnień ………………………………………………………………..….., 

 specjalność instalacji elektrycznych i technicznych - ……………..…….………, 

Nr uprawnień ………………………………………………………..…………..; 

2) posiadam wiedzę i doświadczenie i oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu złożenia ofert w niniejszym postępowaniu wykonałem z należytą 

starannością co najmniej jedną usługę zaprojektowania obiektu o podobnym charakterze 

funkcjonalnym. 

Celem wykazania spełniania warunku załączam do oferty wykaz usług według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania; 

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję jego treść, nie wnoszę 

zastrzeżeń oraz zobowiązuję się do wykonania wszystkich czynności w zakresie niezbędnym do 

należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 

W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się zawrzeć pisemną Umowę z Zamawiającym (wzór 

umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania) w miejscu i czasie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 

 

………………………………….. 

Podpis osoby uprawnionej ze strony 

Wykonawcy 


