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

………………………,……………………..
( miejscowość, data )

Dane do kontaktu:
tel. stacjonarny ………………………
tel. komórkowy ……………………………….
adres e-mail ………………………………….

FORMULARZ OFERTY
Ja, niżej podpisany
……………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:
„Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót
budowlanych związanych z remontem i renowacją tarasu, elewacji ścian poniżej tarasu
oraz głównych schodów od strony wschodniej budynku Czerwonego Ratusza’’
1. Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną
cenę:
netto ………………………… zł
(słownie: …………………………………………………………..………………złotych)
powiększona o podatek VAT …% w kwocie …………………………. zł
(słownie: …………………………………………………….………………….….złotych),
brutto ………………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………złotych)
w tym za:
1)

pełnienie obowiązków inspektora nadzoru przy realizacji dwóch etapów robót za
cenę:
netto ………………………… zł
(słownie: …………………………………………………………..……………złotych)
powiększona o podatek VAT …% w kwocie …………………………. zł
(słownie: …………………………………………………….………………….….złotych),
brutto ………………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………złotych

2)

uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych oraz przy odbiorach związanych z usuwaniem
ewentualnych usterek przez cały okres gwarancji jakości i rękojmi udzielony przez

wykonawcę robót za cenę skalkulowaną w następujący sposób:

- stawka za jeden pobyt - …………... zł netto:
- szacunkowa ilość pobytów - 15
- 15 x …….. = ……………. zł netto
(słownie: …………………………………………………………..………………złotych)
powiększona o podatek VAT …% w kwocie …………………………. zł
(słownie: …………………………………………………….………………….….złotych),
brutto ………………………… zł
(słownie: ……………………………………………………………………………złotych
2. Wykonam przedmiot zamówienia w terminach zgodnych z opisem przedmiotu
zamówienia tj:
1) Etap I od planowanego terminu rozpoczęcia tj. od 01.03.19 do 30 .11.19 r.
2) Etap II od 01.03.2020 r. do 30.09.2021 r.
3) Etap III – okres przeglądów gwarancyjnych tj. od terminu odbioru końcowego II
etapu robót do końca 2028 r.
3. Płatność w równych ratach w ciągu 30 dni od daty dostarczenia dokumentów
rozliczeniowych Zamawiającemu, w każdym pełnym miesiącu wykonywania robót
budowlanych (etap I i II), każda rata w wysokości określonej jako iloraz
wynagrodzenia

i

liczby

miesięcy

założonego

okresu

wykonywania

robót

budowlanych w dwóch etapach robót. Ostatnia rata wynagrodzenia zostanie

wypłacona po dokonaniu odbioru końcowego robót każdego z etapów.
4. Płatność za czynności dokonane podczas przeglądów gwarancyjnych w ciągu 30 dni
od daty dostarczenia dokumentów rozliczeniowych Zamawiającemu tj. do końca
miesiąca kalendarzowego w danym roku, w którym dokonano przeglądu
gwarancyjnego lub dokonano odbioru usuniętych usterek.
5. Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy załączonym do zapytania, nie
wnoszę do niej zastrzeżeń oraz w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do
podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy oraz w miejscu
i terminie określonym przez Zamawiającego.

……………………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

