
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego BONn-II.2630.7.21, PO-II.2630.260. 
 
 
 
 
 
 

            OFERTA WYKONAWCY  
 

Tytuł zamówienia : 

Wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru inwestorskiego na wykonanie 

zadania pod nazwą „Remont pomostu cumowniczego oraz wykonanie pomostu dojściowego 

na Mańkowie”. 

 

1. Nazwa Wykonawcy : ………………………………………………………….. 

2.  Adres Wykonawcy : ………………………………………………………..... 

 

3. Cena PLN netto za Etap I Wykonanie projektu technicznego. 

 

             ……………………………………………………………………. 

 

4. Ceną PLN netto za Etap II Pełnienie nadzoru autorskiego na budowie realizowanego  
na podstawie dokumentacji projektowej  
 
 
……………………………………………………………………… 
 

5. Cena PLN brutto za Etap I Wykonanie projektu technicznego. 

 

……………………………………………………………………… 

 

6. Ceną PLN brutto za Etap II Pełnienie nadzoru autorskiego na budowie realizowanego  
na podstawie dokumentacji projektowej  
 
 
…………………………………………………………………….. 
 

7. Ceną PLN netto za Etap I i Etap II (suma) 
 

             …………………………………………………………………… 
 

8. Cenę PLN brutto za Etap I i Etap II (suma) 

 

…………………………………………………………………….. 

 



 

9. Stawa podatku VAT : ……………………… 

(zgodnie z  §9 projektu umowy należy przyjąć  23% VAT) 

 

10.  Termin wykonania zamówienia :  

 

Etap I : ……………………………………………… 

Etap I Wykonawca wykona w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania umowy. Zakończenie 
prac i potwierdzenie ich wykonania w sposób należyty w ramach Etapu I zostanie potwierdzone 
protokołem odbioru Etapu I.  

 

 Etap II Wykonawca będzie pełnił Nadzór Autorski w całym okresie trwania robót budowlanych 
realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej Etapu I, od dnia protokolarnego przekazania 
Wykonawcy robót budowlanych placu budowy. 

Zamawiający szacuje że okres trwania robót budowlanych realizowanych  
na podstawie ww. dokumentacji nie przekroczy 6 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania placu 
budowy Wykonawcy robót budowlanych.  

W przypadku gdyby z jakichkolwiek przyczyn nie doszło do realizacji robót budowlanych na 
podstawie dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę – umowa w zakresie Etapu II ulegnie 
rozwiązaniu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o rezygnacji lub niemożności wykonania robót 
budowlanych wymagających nadzoru autorskiego ze strony Wykonawcy.  

 

11. Warunki płatności ………………… ? ( do obgadania) 

12. Zgadzam się na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania 
wzorze umowy. 

 

 

 

 

 

                                                   ……………………………………………………. 

                                                     podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej  

 

 

 
 

     

 

 

 



 


