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Załącznik nr 1 

 

.....................................      ..........................................   
(Pieczęć/nazwa Wykonawcy)                                                 (Miejscowość, data) 

 

OFERTA 

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu, przebudowy, 

rozbudowy wraz z rozbiórką i zmianą sposobu użytkowania oraz uzyskanie pozwolenia 

na budowę i pełnienie funkcji nadzoru autorskiego dla zespołu budynków stanowiących 

siedzibę PPK Sp. z o.o. przy ul. Jana Pawła II 16  w Połczynie-Zdroju. 

 

Zarejestrowana nazwa i adres przedsiębiorstwa: 

 

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

 

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

 

tel. .........................   

 

email .........................  

 

Podejmujemy się wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w 

Zapytaniu Ofertowym z dnia 28.12.2020r. w następującej cenie: 

 

 

Cena brutto .............................. zł. 

 

(słownie zł.: ......................................................................................................................) 

 

podatek Vat w wysokości ........... % 

 

Podwykonawcy/om zlecamy wykonanie zamówienia w zakresie*: 

a) ……………………………………………………………………………….. 

(nazwa podwykonawcy, zakres prac) 

b) ……………………………………………………………………………….. 

(nazwa podwykonawcy, zakres prac) 

c) ……………………………………………………………………………….. 

(nazwa podwykonawcy, zakres prac) 

 
*-jeśli dotyczy 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu, przebudowy, rozbudowy wraz z 

rozbiórką i zmianą sposobu użytkowania oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę i 

pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla zespołu budynków stanowiących siedzibę 

PPK Sp. z o.o. przy ul. Jana Pawła II 16  w Połczynie-Zdroju”, do realizacji zamówienia 

kierujemy projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  

stosownie do powierzonych czynności w specjalności architektonicznej Pana/Panią: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Opisem Przedmiotu Zamówienia i nie wnosimy do 

niego żadnych zastrzeżeń oraz, że akceptujemy projekt umowy, stanowiący załącznik 

Zapytania Ofertowego. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do 

zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od 

terminu otwarcia ofert. 

 

Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte na stronach od … do … stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 

zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

 
 

Do niniejszej oferty załączamy dokumenty: 

1. Oświadczenie o wizji lokalnej w terenie objętym przedmiotem zamówienia. 

2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 

   

 

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

                  (Podpis, pieczęć) 

 

 


