............................................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
NIP**): ....................................................
REGON**):.............................................
tel.**): .....................................................
fax**): .....................................................
adres e – mail**): ....................................

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY
Nabywca: Powiat Makowski
ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki,
NIP 757 14 52 124
Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych
w Makowie Mazowieckim
ul. Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki
W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert nr ZDP.DB.261.1.14.2021 z dnia 26sierpnia 2021 roku
prowadzone w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
/Dz.U.2019 poz. 2019/ pn.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego (technicznego) przy przebudowie drogi powiatowej nr 2110W
Młodzianowo – Płoniawy-Bramura – Łazy, przejście przez miejscowość Płoniawy-Bramura
Ja/My, niżej podpisany/i,
_______________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz:
_______________________________________________________________________
1. Oferujemy pełnienie nadzoru inwestorskiego (technicznego) za kwotę:
Brutto: ___________________ zł
/słownie brutto/ ______________________________________________________________
2. Nadzór inwestorski (techniczny) będziemy realizować w terminie obejmującym cały okres
wykonania robót budowlanych (do dnia 15 grudnia 2021 roku).- DO CZASU ZAKOŃCZENIA
ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH UMOWĄ - obowiązkowe aneksowanie umowy o pełnienie
funkcji Inspektora Nadzoru.
3. Nadzór inwestorski na budowie powinien pełniony być przez Inspektor Nadzoru posiadającego
uprawnienia budowlane w zakresie drogowym oraz w zakresie sanitarnym. Osoba posiadająca
uprawnienia budowlane w zakresie drogowym stanowi Głównego Inspektora Nadzoru.
4. Nadzór na budowie ze strony Wykonawcy będzie pełnił Inspektor Nadzoru: ………………………..
posiadający uprawnienia budowlane w zakresie drogowym Nr ……………….. wydane przez
……………………….. w dniu …………………… roku przy pomocy Inspektor Nadzoru: ………………………..
posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sanitarnym Nr ……………….. wydane przez
……………………….. w dniu …………………… roku .
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5. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty
wyznaczonej na składanie ofert.
6. Oświadczymy, że nadzorowanie robót będzie w takich odstępach czasowych, aby była
zachowana skuteczność nadzoru, z tym, że określa się minimalną częstotliwość pobytów
Inspektora Nadzoru na budowie - minimum dwa razy w tygodniu (podpisywanie listy wizyt na
budowie).
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. 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.
9. W załączeniu do formularza ofertowego kopia uprawnień budowlanych oraz aktualne na dzień
składania oferty zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa

......................................................
miejscowość i data

.......................................................................................
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty/
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