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Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
 

OFERTA 
 
 

Zakład Usług Wodnych i Komunalnych  
Sp. z o. o. 
Strzelce 15 A 
58-124 Marcinowice 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego: 
 
1. na usługę pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad 

zadaniem: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Strzelce 
gmina Marcinowice – etap I”, w ramach inwestycji pod nazwą „Modernizacja 
cieków wodnych na terenie Gminy Marcinowice” 

 
 
MY NIŻEJ PODPISANI  
 
 .................................................................................................................................. 

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

działając w imieniu i na rzecz 
 .................................................................................................................................. 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich 

wspólników  członków konsorcjum) 

 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 

określonym w zapytaniu ofertowym.  

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz 

opisu przedmiotu zamówienia. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem 

ryczałtowym w wysokości kwoty: 

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

 słownie:..................................................................................................................... 

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

 plus podatek VAT tj.:   ................................ zł, 

 słownie:..................................................................................................................... 

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

 słownie:.....................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do 15.12.2022 

roku z zastrzeżeniem uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i 
pogwarancyjnych o których mowa w zapytaniu ofertowym: 

 

1) reprezentowanie Zamawiającego na etapie wykonawczym przez sprawowanie 

kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

2) ustanowienie koordynujących inspektorów branżowych w branżach: 

- instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w 

zakresie instalacji sanitarnych, 

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, 

3) kontrola zgodności robót z dokumentacją projektową specyfikacjami 

technicznymi, przepisami, normami aktualnie obowiązującymi; 

4) współpraca z projektantem, w tym do egzekwowania usunięcia ewentualnych 

usterek w dokumentacji projektowej; 

5) bieżąca kontrola zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo-

finansowym robót; 

6) podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji budowy, a w 

przypadku zagrożenia terminu wcześniejszego informowania Zamawiającego o 

tym fakcie; 

7) przeprowadzanie kontroli Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane 

urządzenia pomiarowe i sprzęt Wykonawcy posiadają ważną legalizację i 

odpowiadają wymogom norm; 

8) zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania 

zgodnie z warunkami umów i dokumentacją projektową dla wszystkich 

asortymentów robót; 

9) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowywanych wyrobów 

budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów 

budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie tych materiałów do obrotu; 

10)sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót budowlanych ulegających zakryciu 

lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci i 

urządzeń technicznych; 

11)wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń 

potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i 

urządzeń technicznych; 

12)żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek 

bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót; 

13)kontrolowanie ilości i terminowości wykonywanych robót; 
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14)kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w 

nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla 

oceny właściwego wykonania robót; 

15)uczestniczenie w dokonywaniu odbiorów technicznych, częściowych i 

końcowych inwestycji; 

16)przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego – sprawdzenie i 

zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, sporządzenie niezbędnej 

dokumentacji rozliczeniowej do rozliczenia dofinansowania inwestycji w 

ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;. 

17)sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia 

robót; 

18)sporządzenie pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji; 

19)dokonanie odbioru inwestycji po upływie terminu gwarancji; 

20)składanie sprawozdań miesięcznych z postępu robót; 

21)informowanie na bieżąco Zamawiającego o przebiegu postępu prac 

niezależnie od sprawozdań inspektorów nadzoru; 

22)nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona 

skuteczność nadzoru – przy czym na etapie wykonawczym wymaga się 

obecności na terenie budowy min. 1 razy w tygodniu; 

23)uczestnictwa, na wezwanie Zamawiającego, w ewentualnych przeglądach 

gwarancyjnych i pogwarancyjnych wykonanych robót, przy czym czynności te 

wykonywane będą w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy i nie 

przysługuje w tym zakresie inne, dodatkowe wynagrodzenie. 

 
5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w umowie. 

6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

6.  ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY: 

 a) sami*/ wspólnie* z: 

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

(nazwa / firma, dokładny adres)  

 

            Części zamówienia, którą wykonanie zamierzam powierzyć Podwykonawcom   
 

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

 
7. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb 
niniejszego zamówienia jest następujący: 
 

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

 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę -konsorcja) 

8. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie 
na stronach nr od ....... do ....... - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej 
są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
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9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi 

w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, 
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych 
zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Jednocześnie 
poinformowałem w/w osoby o tym, iż odbiorcą ich danych będzie 
Zamawiający.  

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy 

kierować na poniższy adres: 

 e-mail: 
............................................................................................................................ 

 telefon: 
........................................................................................................................... 

12. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące  oświadczenia i dokumenty na .......... 

kartkach: 
 

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

 

  

...................... dnia ..............2022 roku  

...................................................................................... 
miejscowość, data                                                                                                              czytelny podpis 

                                                                                                                                           (Wykonawcy/Wykonawców) 


