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………………………. dnia ………….…...... 2016r. 

 

Formularz oferty 

 
pełna nazwa Wykonawcy 
…............................................................ 
…............................................................ 
adres siedziby Wykonawcy 
kod …………………………..…………… 
ulica….................................................... 
miasto…………………………..………… 
województwo  …………………..………. 
 
Nr NIP …................................................ 
Nr  REGON…………………..…..……… 
Nr konta bankowego 
…............................................................ 
nr telefonu ….......................................... 
nr fax ….................................................. 
e-mail: ……………………………………. 
Adres do korespondencji (podać jeśli 

jest inny niż adres siedziby Wykonawcy) 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

Gmina Miasto Kołobrzeg 
ul. Ratuszowa 13 
78-100 Kołobrzeg 

 

OFERTA 

 
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Budowa urządzeń wodnych w tym montaż 
separatora paliw i olei – rejon ul. Orlej i Kaszubskiej w Kołobrzegu” oferujemy 
wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w umowie za wynagrodzeniem ryczałtowym 
w cenie:………………….zł brutto (w tym VAT wg obowiązującej stawki) (słownie zł: brutto: 
…..……….…………….….………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………….) 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie i na warunkach zgodnych z 
umową. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z placem budowy i dokumentacja projektową 
opisującą roboty budowlane stanowiące przedmiot nadzoru inwestorskiego 
i opublikowaną na stronie internetowej Zamawiającego: 
http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=99638. 

3. Oświadczamy, że projekt umowy 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.  

http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=99638
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4. Oświadczamy, że oferujemy Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od złożonej 
faktury wystawionej za zrealizowany przedmiot umowy licząc od dnia dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.  

5. Uczestniczenie w przeglądach międzygwarancyjnych 1 raz w roku w okresie 
obowiązywania gwarancji na roboty budowlane, który trwać będzie 72 miesiące licząc 
od daty odbioru końcowego robót, będzie wykonywane bez dodatkowego 
wynagrodzenia w ramach oferowanego wynagrodzenia ryczałtowego. 

6. W załączeniu przedkładamy poświadczenia i referencje wskazujące na wykonaniem 
usługi tożsamej, tj. prowadzenia nadzoru nad robotami związanymi z budową  
kanalizacji deszczowej. 

 
 
 
 ................................ dnia .............. 2016r.                                           .....................................................  

podpis osoby /osób/ upoważnionej 


