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Znak Sprawy: RIiD.271.1.2018 

                                                         Zamawiający: 

                                          Gmina Gnojnik 

                        Gnojnik 363 

           32-864 Gnojnik  

OFERTA 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:  

Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu Projektu "Rozbudowa sieci  wodociągowej i  

kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją  oczyszczalni  ścieków na obszarze Gminy  Gnojnik" 

 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 
 

CENA Ofertowa    _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN 

słownie złotych: ........................................................................................................................ 

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

Cena zawiera podatek VAT. 

 

1. Oświadczamy, że: 

1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie:  od podpisania umowy do czasu 

ostatecznego rozliczenia inwestycji - Przewidywany termin zakończenia realizacji 

przedmiotu Kontraktów objętych nadzorem to 15.11.2019 r. 

(Realizacja zamówienia odbywać się będzie do dnia zakończenia robót budowlanych objętych 

nadzorem, a następnie w okresie udzielonej przez wykonawców robót gwarancji tj. 

maksymalnie do 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego dla każdego Kontraktu. 

Po zakończeniu robót, w trakcie okresu zgłaszania wad, Inżynier będzie uczestniczył w 

nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych, które odbywać się będą nie rzadziej niż raz na 12 

miesięcy). 
2) akceptujemy warunki płatności; 

3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz ewentualnymi 

zmianami  i odpowiedziami  i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 



 
 

5) akceptujemy istotne postanowienia projektu umowy oraz termin realizacji przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego, 

6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert, 

7) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

 

Lp. Cześć zamówienia która Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcy  

Nazwa  firm Podwykonawców 

   

   

   

 

tj. ………………………% ceny ofertowej 

2. Oświadczamy, że Inżynier Kontraktu - Kierownik Zespołu wskazany w wykazie osób posiada 

doświadczenie w sprawowaniu funkcji Inżyniera Kontraktu/Kierownika   Zespołu/ Lidera Zespołu 

przy realizacji inwestycji w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC w okresie pięciu lat przed 

terminem składania ofert 

Imię i nazwisko instruktora  Nazwa inwestycji  Dla kogo inwestycja 

realizowana 

(Zamawiający) 

w jakim terminie 

 

    

    

    

Dla potwierdzenia wskazanych informacji należy załączyć dokumenty potwierdzające np. referencje  

3. Oświadczamy, że Specjalista ds. finansów i rozliczeń wskazany w wykazie osób posiada 

doświadczenie w sprawowaniu funkcji Inżyniera Kontraktu/Kierownika   Zespołu/ Lidera Zespołu 

przy realizacji inwestycji w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC w okresie pięciu lat przed 

terminem składania ofert 

Imię i nazwisko instruktora  Nazwa inwestycji  Dla kogo inwestycja 

realizowana 

(Zamawiający) 

w jakim terminie 

 

    

    

    

4. Dla potwierdzenia wskazanych informacji należy załączyć dokumenty potwierdzające np. referencje 

5. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego; 



 
 

6. Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy ……………………………………………………. 

                                                                                                                                   ( w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu) 

 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie: 

………………………………………………………………………………………… 

 

8. Koordynatorem  Wykonawcy przy realizacji umowy będzie: ………………………………….. 

Tel:........................................... e-mail:………………………………… 

 

9. Oświadczamy, że jesteśmy:  

 przedsiębiorstwem średnim ( mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 50 

mln Euro) 

 przedsiębiorstwem małym ( mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 10 

mln Euro) 

 przedsiębiorstwem dużym 

 

10. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

     

          

    

Nazwa i adres WYKONAWCY : 

...................................................................................................................................................................

.............................................................................. 

NIP .......................................................    

REGON .................................................................. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

................................................................................................................................................. 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

...............................................................................  

numer telefonu: (**) ………………………. 

Numer faksu: (**)…………………………… 

e-mail:……………………….. 

 

............................, dn. _ _ . _ _ . 2018 r.                    ............................................... 

Podpis osób uprawnionych 

 do składania świadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy  

oraz pieczątka / pieczątki 


