
                                                                             

                                                                                   
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  : Europa inwestująca w obszary wiejskie  

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

 

 

…..................................... 
            [nazwa Wykonawcy] 

                                

Gmina Biała, ul. Rynek 10, 48-210 Biała 

 
   [nazwa Zamawiającego] 

 

Niżej podpisany/podpisani*, …..................................................................... 

Działając w imieniu i na rzecz …...................................................................... 

w odpowiedzi na przekazane „Zaproszenie do składania ofert” na  

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania : 

Przebudowa drogi gminnej ulica Opolska w Białej 

składam niniejszą ofertę: 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami „Zaproszenia do składania ofert” i nie wnoszę 

do niego żadnych zastrzeżeń. 

Oferuję  realizację zamówienia zgodnie z „Zaproszeniem do składania ofert”  

za cenę : 

Netto ………………………………… zł 

( słownie …………………………………………………….. ) 

Podatek VAT …. %   …………………. 

Brutto  ………………………………… zł 

( słownie …………………………………………………….. ) 

Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie:.................................. 

Uważam się za związanego/związanych* niniejszą ofertą przez okres.........dni. 

Ofertę składam na ….. ponumerowanych stronach. 

*niepotrzebne skreślić 

                            …............................................... 
[data  i podpis Wykonawcy /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy] 

 



1.Wykaz osób które będą  uczestniczyć w wykonaniu zamówienia  

 

Stanowisko/ 

Nazwisko i imię 
Wykształcenie 

 

 

Doświadczenie 

 

 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Posiadane 

uprawnienia 

budowlane 

Nr, rodzaj 

Osoby będące w dyspozycji 

Wykonawcy /oddane do dyspozycji 

przez inny podmiot 

Inspektor nadzoru 

inwestorskiego w zakresie  

…………………................. 

 

 

 

    Własne / oddane do 

dyspozycji*  

Inspektor nadzoru 

inwestorskiego w zakresie  

…………………................. 

 

 

    Własne/oddane do 

dyspozycji*  

Inspektor nadzoru 

inwestorskiego w zakresie  

…………………................. 

 

 

    Własne/oddane do 

dyspozycji*  

Inspektor nadzoru 

inwestorskiego w zakresie  

…………………................. 

 

 

    Własne/oddane do 

dyspozycji*  

*niewłaściwe skreślić 

 

Oświadczam, że wskazane powyżej osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. 

 

 

 

 

 

 

                         …............................................... 
[podpis Wykonawcy /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy] 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Wykaz wykonanych usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

Lp. Zamawiający Przedmiot zamówienia Data 

wykonania 

Wartość brutto Doświadczenie własne 

Wykonawcy/oddane do 

dyspozycji przez inny 

podmiot  

1 

 

    Własne/oddane do 

dyspozycji * 

2 

 

    Własne/oddane do 

dyspozycji * 

3 

 

    Własne/oddane do 

dyspozycji * 

4 

 

    Własne/oddane do 

dyspozycji * 

*niewłaściwe skreślić 

 

Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy  

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane 

zgodnie z zasadami  sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 

 

 

 

Załączniki do oferty: 

1. …........................... 

2. ….......................... 

3. ….......................... 

 

…...........................dn. …...............                            …............................................... 
[podpis Wykonawcy /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy] 


