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      Pieczęć Wykonawcy





Formularz oferty




Nazwa i siedziba Wykonawcy:  …............................................................................................................. 

NIP:	….............................................................................................................
REGON:			….............................................................................................................
Tel.				….............................................................................................................
FAX				….............................................................................................................
e-mail:				….............................................................................................................

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania polegającego na: 
pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa - dostosowanie istniejących warunków technicznych w budynku Liceum  i Gimnazjum im. Stanisława Staszica           w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 38 do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej”.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w zaproszeniu do składania ofert na następujących warunkach:
1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wyniesie łącznie:

…................................................................................... zł brutto.
Słownie:  …......................................................................................................................... złotych brutto
W tym VAT …......%, tj. ….......................................................... złotych. 

2. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót. Przewidywany termin zakończenia robót  budowlanych -  31.08.2018 r. 

3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej i prawnej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zadania:
Branża
Imię i nazwisko
inspektora
Uprawnienia / kwalifikacje zawodowe /  przynależność do izby inżynierów  

Budowlana





uprawnienia budowlane  do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności: …....................................., nr …............. ……………………... .......,  
wpis do właściwej izby samorządu zawodowego nr ……………………...................
praktyka konserwatorska:
- Budynek wpisany do rejestru zabytków 
(podać nr rejestru):.....................................
....................................................................
Okres realizacji: ..........................................
- Budynek wpisany do rejestru zabytków 
(podać nr rejestru):.....................................
....................................................................
Okres realizacji: ..........................................
Elektryczna

uprawnienia budowlane  do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności: …....................................., nr …............. ……………………... .......,  
wpis do właściwej izby samorządu zawodowego nr ……………………...................
Doświadczenie wykonawcy: 
Doświadczenie w nadzorze lub kierowaniu  robotami  w branży budowlanej
(data/nazwa zadania/kwota brutto)

1)...................................................................................

2)...................................................................................
Doświadczenie w nadzorze lub kierowaniu  robotami  w branży instalacyjnej elektrycznej
data/nazwa zadania/kwota brutto)

1)...................................................................................

2)...................................................................................
4. Termin płatności faktury: w terminie do 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionego  rachunku/faktury. Warunkiem przedłożenia rachunku/faktury będzie dokonany odbiór końcowy wszelkich robót budowlanych.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zamówienia oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.
                                                                                                                                        Wykonawca lub upoważniony
	    przedstawiciel wykonawcy	
							
								            …...........................................
									    (podpis i pieczęć                          								        data:..............................2018 r.

