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Załącznik nr 1 (formularz Oferty ) 

Do Ogłoszenia o postępowaniu konkurencyjnym 

 

 

………………………………………… 

Oferent/konsorcjum firm 

 

………………………………………… 

Adres 

 

………………………………………… 

 

NIP 

 

………………………………………… 

 

oznaczenie podmiotu w którym przechowywana jest dokumentacja Oferenta (KRS lub CEIDG) 
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………………………………………… 

 

numer pod którym Oferent  jest wpisany do KRS/CEIDG 

 

………………………………………… 

 

wysokość kapitału zakładowego (jeśli dotyczy) 

………………………. 

 

  

OFERTA  

 

Złożona EXPRO Spółce  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Nad Strugą 7 

 

 

Nawiązując do Ogłoszenia o postępowaniu konkurencyjnym którego przedmiotem jest zlecenie usług 

Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej w powiecie 

jasielskim” wpisanego na listę projektów rekomendowanych do wsparcia w wyniku naboru wniosków 

w trybie konkursowym przeprowadzonego do Działania II.1. „Sieć Szerokopasmowa Polski 

Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (obejmującego 

zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie  sieci dostępu do szerokopasmowego Internetu NGA 

w technologii FTTH w powiecie jasielskim, gminach Dębowiec, Nowy Żmigród, Krempna, w 
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miejscowościach: Grab, Huta Polańska, Ożenna, Świątkowa Mała, Wyszowatka, Myscowa, 

Świątkowa Wielka, Kotań, Polany, Krempna, Jaworze, Kąty, Desznica, Grabanina, Mytarz, Łężyny, 

Duląbka, Pagórek, Dzielec, Radość). (Ogłoszenie), 

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:  

 

za cenę:  

 

cena netto: …………………..……………zł  (słownie: 

………………………………………………..zł ) 

 

cena brutto: ……………..………….…… zł (słownie: 

…………………………………………………zł) 

 

z terminem płatności faktur: ustalonym  na ……………. dni (min 30 dni), od daty doręczenia 

prawidłowej faktury VAT 

 

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Ogłoszenia oraz innymi dokumentami i nie 

wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni licząc od dnia, 

w którym upłynął termin do składania ofert. 

3. W imieniu …………………………………………….. oświadczam(y), iż na dzień składania 

oferty to jest na dzień …………………….: 
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1. Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym w rozumieniu art. 6c Ustawy z dnia z dnia 9 

listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

2. Oferent dysponuje personelem zdolnym do wykonania zamówienia, w szczególności: 

1) osobą / osobami posiadającymi kwalifikacje (wiedzę i odpowiednie uprawnienia) oraz 

min. 2 lata doświadczenia w zakresie: 

 pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z art. 25, 26 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.); 

 pełnienia funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu art. 27 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 

1623 z późn. zm.); 

 wykonywania zadań Inwestora określonych w art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.); 

2) osobą posiadającą min. 2 lata doświadczenia w zakresie pełnienia funkcji 

Inżyniera/Menadżera/Kierownika Projektu/Kontraktu. 

3. Oferent posiada sytuację ekonomiczną gwarantującą wykonanie zamówienia. 

4. W stosunku do Oferenta nie ogłoszono upadłości, 

5. Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, 

6. Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

4. Oferta niniejsza została  złożona na ……………..stronach, podpisanych i kolejno 

ponumerowanych  

 

………………………..dnia ……………………… 
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Miejsce           data 

     …………………………………………… 

                                                     (podpis upoważnionego  

                                                   przedstawiciela Oferenta) 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający umocowanie do podpisania Oferty lub do podpisania Oferty i zawarcia 

Umowy, jeżeli oferta podpisana jest przez osobę nieujawnioną w KRS/CEIDG. 

 


