
      

      

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  

 Formularz ofertowy 

Nazwa i adres Wykonawcy:........................................................................................ 

NIP .................................................... REGON ......................................................... 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

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

Numer telefonu:...................................    e-mail ....................................................... 

W odpowiedzi na ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie usługi polegającej 

na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej 

oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przy 

realizacji robót budowlanych „PAN Muzeum Ziemi w Warszawie – budynek zabytkowy  - 

wykonanie rewitalizacji dachu w budynku Muzeum Ziemi w Warszawie przy Aleja Na 

Skarpie 20/26”, 

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia  za CENĘ OFERTOWĄ, obliczoną zgodnie z poniższą 

kalkulacją: 

Opis CENA OFERTOWA 

Netto [zł] stawka 

VAT [%] 

Brutto [zł] 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad robotami budowlanymi 

polegającymi na remoncie dach wraz z 

odtworzeniem detali architektonicznych elewacji 

związanych z gzymsami dachowymi oraz na 

wymianie instalacji odgromowej. 

   

 

Niniejszym oświadczam, że spełniam określone w ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT na 

wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w 

specjalności: konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, przy realizacji robót budowlanych „PAN Muzeum Ziemi 

w Warszawie – budynek zabytkowy wykonanie rewitalizacji dachu w budynku Muzeum 

Ziemi w Warszawie przy Aleja Na Skarpie 20/26” warunki udziału w tym postępowaniu: 

 

a) w zakresie posiadanych uprawnień do wykonywania określonej działalności, 

niezbędnych do wykonania zamówienia 

 

na potwierdzenie powyższego w zakresie określonym w lit a) powyżej przedkładam w 

załączeniu do niniejszego formularza ofertowego kopię: ……………. 

 

b) w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do wykonania 

zamówienia: 

 
usługi polegające na 

pełnieniu funkcji 

 Nazwa i siedziba podmiotu, na rzecz 

którego były wykonywane usługi 

Data rozpoczęcia i zakończenia 

wykonywania usługi lub 
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inspektora nadzoru 

inwestorskiego przy 

robotach budowlanych 

prowadzonych przy 

zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru lub 

inwentarza muzeum 

będącego instytucją 

kultury 

 

rozpoczęcia wykonywania usługi – 

jeżeli jest ona wykonywana w dacie 

składania formularza ofertowego 

 ………..* ………………* 
usługi polegające na 

pełnieniu funkcji 

inspektora nadzoru 

inwestorskiego przy co 

najmniej dwóch robotach 

realizowanych w 

obiektach zabytkowych 

(lub będących w gminnej 

ewidencji zabytków), 

wynikającym z art. 37 c 

ustawy z dnia 23.07.2003 

r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami 

 

 Nazwa i siedziba podmiotu, na rzecz 

którego były wykonywane usługi 
Data rozpoczęcia i zakończenia 

wykonywania usługi lub 

rozpoczęcia wykonywania usługi – 

jeżeli jest ona wykonywana w dacie 

składania formularza ofertowego 

 ……………* ………………* 

 

* - wypełnia Wykonawca. 

 

na potwierdzenie powyższego w zakresie określonym w lit a) powyżej przedkładam w załączeniu 

do niniejszego formularza ofertowego kopię: ……………. 

Oświadczam, że: 

1. zapoznałem się z treścią ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie usługi 

polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: 

konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych, przy realizacji robót budowlanych „PAN Muzeum Ziemi w 

Warszawie – budynek zabytkowy wykonanie rewitalizacji dachu w budynku Muzeum 

Ziemi w Warszawie przy Aleja Na Skarpie 20/26” i uznaję się za związanego określonymi 

w nim zasadami postepowania; 

2. w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązują się do zawarcia z Zamawiającym umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz oferuję i gwarantuje wykonanie umowy zgodnie z 

treścią  ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie usługi polegającej na 

pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: konstrukcyjno-

budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, przy realizacji robót budowlanych „PAN Muzeum Ziemi w 

Warszawie – budynek zabytkowy wykonanie rewitalizacji dachu w budynku Muzeum 

Ziemi w Warszawie przy Aleja Na Skarpie 20/26; 

3. wszystkie oświadczenia i informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym są prawdziwe i 

rzetelne; 
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4. wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji w trakcie postępowania pocztą elektroniczną na 

adres :………… 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016 r., str. 1. - dalej „RODO”*  

*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, niniejsze oświadczenie należy wykreślić 

 

 

………..……………….……………………….. 

(podpis Wykonawcy) 


