Załącznik Nr 1 do SIWZ
(Wzór oferty)

data ………................…………………

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

pieczęć oferenta

Oferta
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Dotyczy ogłoszenia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru prac budowlanych w
postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w „Wytycznych
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielenia zamówień współfinansowanych ze
środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych"
nr ZP-2/PL/2017.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. "Prace budowlane, konserwatorskie i
zakup wyposażenia służących zachowaniu zabytkowego kościoła parafialnego i starej
plebani PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ p.w. św. Mikołaja bp w Lubli"
(nr projektu: RPPK.04.04.00-18-0050/16) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
Działanie 4.4 Kultura.
I. Nazwa i adres Oferenta (dozwolona jest pieczęć nagłówkowa):
Nazwa:
Adres:
Nr tel.:
NIP:
REGON:
Adres e- mail:
II. Nazwa i adres zamawiającego:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja bp w Lubli
38-130 Frysztak, Lubla 145
tel: +48 510 445 361, +48 (17) 277 82 32, faks: +48 (17) 277 81 11
e-mail: jbartnik@poczta.onet.pl,
www: http://www.parafia.lubla.pl , http://www.parafialubla.pl
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III. Przedmiot Oferty
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego prac
budowlanych wyszczególnionych w Rozdziale 4 SIWZ oraz uszczegółowionych
dokumentacją projektową i przedmiarami robót zawartą w Załączniku nr 9 do SIWZ.
IV. Wartość oferty (PLN):
Odpowiadając na Ogłoszenie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z ww. zasadą rozeznania rynku nr
ZP-2/PL/2017 z dnia 27.12.2017r., związanego z realizacją zadania pn. „Prace budowlane,
konserwatorskie i zakup wyposażenia służących zachowaniu zabytkowego kościoła
parafialnego i starej plebani PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ p.w. św. Mikołaja bp w
Lubli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego Działanie 4.4 Kultura zobowiązuję się do wykonania zamówienia w zakresie
objętym Ogłoszeniem, za łączną cenę ryczałtową:
Wartość netto oferty wynosi (PLN) ……………….. :
Wartość podatku VAT (23 % VAT) (PLN)…….….. :
Wartość oferty brutto (z 23 % VAT) wynosi (PLN). :
Wartość oferty brutto - słownie:
…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..
(podać wartość brutto słownie)

V. Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy/Oferenta
Oświadczam, że:
1) Wartość oferty obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia w tym wszystkie te, o których mowa w SIWZ,
2) Zapoznałem się ze SIWZ wraz z załącznikami i nie wnoszę zastrzeżeń oraz zdobyłem
konieczne informacje do przygotowania oferty,
3) Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
4) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia,
5) Znajduję się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
przedmiotu zamówienia,
6) Uważam się związany niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert,
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że nie jestem
powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, poprzez:
 uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
 posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta,
pełnomocnika;
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pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

Oświadczam pod groźbą odpowiedzialności karnej, iż załączone do oferty dokumenty opisują
rzetelnie stan faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.).
Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia prosimy kierować na adres e-mail:
Adres e- mail (do korespondencji):
Załącznikami do niniejszej oferty są :
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...

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

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

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

podpis i pieczęcie oferenta
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