Załącznik 1
……………………………….
(pieczęć Wykonawcy)

Formularz Oferty
My, niżej podpisani………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………...
działając w imieniu i na rzecz………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlano-remontowymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu
„Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka
Akademickiego (SOA)”, składamy niniejszą ofertę.
1.

Oferujemy realizację zamówienia za cenę brutto…………………………………

(słownie:……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………)
w tym
VAT:…………………………(słownie:………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………)
Składowe ceny przedstawiają się następująco:
ZADANIE

Cena netto

Podatek VAT

Cena brutto

Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
RAZEM
2. Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji w wymiarze
.................................................................................. miesięcy (minimum 24 miesiące).

3. Zobowiązujemy

się

do

pobytu

na

budowie

Inspektora

Nadzoru

Inwestorskiego

………………….……….. (słownie:……………………………….) razy w tygodniu (w dni
robocze) dla każdego zadania inwestycyjnego oddzielnie.
4. Oświadczamy, że dysponujemy zespołem inspektorów nadzoru, którzy posiadają stosowne
uprawnienia budowlane. Oświadczamy, że w realizacji zamówienia będą uczestniczyli następujący
Inspektorzy Nadzoru:
Lp.

Imię i Nazwisko

Rodzaj i specjalność uprawnień budowlanych

1

2

3

4

5. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w Zapytaniu ofertowym oraz zrealizowaliśmy

wymienione w poniższym wykazie usług.
Wykaz wykonanych usług:

L.p

1.

2.

Przedmiot zamówienia
(krótki opis inwestycji,
nad którą odbywał się
nadzór)

Odbiorca
zamówienia

Data rozpoczęcia
i zakończenia usługi

Wartość
wykonanego
zamówienia
(brutto zł.)

Specjalności
budowlane inwestycji,
nad którą odbywał się
nadzór
(co najmniej trzy
specjalności
budowlane)

6. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z podmiotami realizującymi
projekt tj. Akademią Pomorską w Słupsku, Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego, Słupską
Izbą Przemysłowo-Handlową na Region Słupski.
Oświadczamy, że nie jesteśmy pracownikami podmiotów realizujących projekt, tj. Akademii Pomorskiej
w Słupsku, Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej na Region
Słupski.

7. Zakres usług przewidziany do zlecenia podwykonawcom1:
(wskazać zakres usług oraz firmy podwykonawców):

8.



……………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………

W treści umowy Wykonawca zobowiąże się do nieprzekraczania miesięcznego limitu zaangażowania
zawodowego (w wysokości 276 godzin), o którym mowa w podrozdziale nr 6.15 pkt 8 litera b) Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją Zapytania Ofertowego udostępnioną przez
Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
10. Oświadczamy, iż posiadamy niezbędne doświadczenie oraz spełniamy warunki wymagane przez
Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym.
11. Oferta zawiera/nie zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
12. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
13. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w Zapytaniu
Ofertowym.
14. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych
w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
Ofertę niniejszą składamy na ………………... kolejno ponumerowanych stronach.
* niepotrzebne skreślić
…………………..,dn.………………………
…………………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
1 Nie uzupełnienie treści oświadczenia stanowi podstawę przyjęcia przez Zamawiającego, iż Wykonawca wykona zamówienie
samodzielnie.

