
 

Załącznik nr 1  

FORMULARZ OFERTY 
na zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro. 

 
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 
Muzeum - Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) 
ul. Warszawska 4,  
07-300 Ostrów Mazowiecka 
NIP: 759-174-42-90, REGON: 365451850 
Tel. Centrala 792199192,  
adres e-mail: muzeum@ostrowmaz.pl 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Świadczenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego profesjonalnego, skutecznego i pełno 
branżowego nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego nad realizacją zadania 
inwestycyjnego pn.: „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 
BUDYNKU JEDNORODZINNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 4 W OSTROWI 
MAZOWIECKIEJ NA MUZEUM- DOM RODZINY PILECKICH WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI O 
POZWOLENIU NA UŻYTKOWANIE”. 

III. Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe 
 
IV. WYKONAWCA:  
 

 
Nazwa/imię i nazwisko 
Wykonawcy 
 

 
 

 
Adres Wykonawcy 
 

 

 
Numer telefonu 
 

 

 
Numer Faxu 
 

 

 
Adres e-mail 
 

 

        
V. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam ofertę na wykonanie ww. zamówienia: 

Cena za wykonanie zamówienia wynosi: 

netto: ........................................................................................ zł  

(słownie: ............................................................................................................................. zł)  

brutto: ........................................................................................ zł  

(słownie: ............................................................................................................................. zł)  

VI. Oświadczenia: 
1. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu 

zamówienia, zamieszczonymi w Zapytaniu ofertowym, akceptuję je i nie wnoszę do nich żadnych 
zastrzeżeń oraz uzyskałam/em niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, że: 
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia 
3) dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i osoby te posiadają wymagane 

kwalifikacje,  
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4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
4. Oświadczam, że uważam się za związaną/ego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym. 
5. Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, nie wnoszę 

żadnych zastrzeżeń. 
6. Oświadczam, że wszelkie informacje w nich podane są aktualne na dzień składania oferty  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
VII. Dokumenty: 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 

1) Wykaz usług (załącznik nr 3) 
3) Wykaz osób (załącznik nr 4) 
4) Dowody potwierdzające należyte wykonanie usług 
5) kopie uprawnień budowlanych w danej branży, 
6) kopie zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego. 
 

 
 
 
 
….................................dn. ............................                         .............................................................. 

podpisy (pieczęcie) osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 


