Załącznik nr 1
OFERTA

Ja/My niżej podpisani (nazwa Wykonawcy):
..........................................................................................................
..........................................................................................................
z siedzibą:
..........................................................................................................
tel./fax..............................................................................................
e-mail................................................................................................
składam niniejszą ofertę na świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Nadzór inwestorski dla zadania

Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu kultury w Lubaczowie”.
za cenę netto: ....................................... zł
plus podatek VAT: ............................... zł
Razem cena brutto: ................................. zł
(słownie:
............................................................................................................................
........)
Jednocześnie
1. Oświadczam, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania i nie wnoszę do niej
zastrzeżeń.
3. Oświadczam, iż zaoferowana cena pozostanie niezmieniona przez cały okres
realizacji zamówienia.

.................................................
(miejscowość, data)
....................................................
(pieczęć/podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie
zamówienia.

Jednocześnie oświadczam, że:
1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp.
2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

....................................................
(miejscowość, data)
..........................................
(pieczęć/podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

Złącznik nr 3

WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
( nazwa ( firma ) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy
(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków
konsorcjum)
Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia
L.p.

Imię i nazwisko

Proponowana
rola w realizacji
zamówienia

Nr uprawnień - zakres Informacja o podstawie do
dysponowania tymi
osobami

……………………………………………….
(miejscowość, data)
............................................
(podpisy pieczątka imienna osób
upoważnionych do podpisania
oferty)

Złącznik nr 4

WYKAZ
WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT USŁUG NADZORU,
Z PODANIEM ICH WARTOŚCI, DAT WYKONANIA ORAZ ODBIORCÓW

Lp.

Imię i
nazwisko
osoby
świadczącej
usługę

Całkowit
a
Nazwa
zamówienia

wartość
brutto
w PLN

Zakres
świadczonej
usługi
(zgodny z
wymaganym)

Termi
n
realiza
cji
usługi

Nazwa
Zleceniodawc
y

1.

2.

3.

4.



Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone z podaniem przedmiotu, wartości oraz daty i miejsca wykonania

....................................................
(miejscowość, data)
............................................
(podpisy pieczątka imienna osób
upoważnionych do podpisania
oferty)

