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Załącznik nr 1  

Zapytanie ofertowe  ZO/0024/1/6/2017-NI 

……………………………….. 

(pieczęć Oferenta ) 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

 

  

Składając ofertę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr ZO/0024/1/6/2017-NI prowadzone 

zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego: Jeleniogórską 

Spółdzielnię Mieszkaniową na usługę: „Kompleksowa termomodernizacja w budynkach 

mieszkalnych Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” zgodnie z wnioskiem o 

dofinansowanie numer RPDS.03.03.03-02-0024/16”  zobowiązujemy się do zrealizowania 

zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym. 

 

Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem za cenę: 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia Cena netto VAT –  

stawka …. 

Cena brutto 

Nadzór inwestycyjny nad projektem pt 

„Kompleksowa termomodernizacja w 

budynkach mieszkalnych 

Jeleniogórskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowe” w ramach działania 

3.3 Efektywność energetyczna w 

budynkach użyteczności publicznej i 

sektorze mieszkaniowym. 

   

 

Słownie 
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WARUNKI DOSTĘPU  

Oświadczamy, iż posiadamy/ nie posiadamy potencjał w celu realizacji zamówienia  

w zakresie:    

1.  Wiedzy i doświadczenia: 

 

�   posiadamy � nie posiadamy  

 

WYKAZ USŁUG ZWIĄZANYCH Z PEŁNIENIEM NADZORU 

INWESTYCYJNEGO 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 

 

(charakter usługi wraz z 

informacjami 

potwierdzającymi spełnienie 

warunku określonego w 

zapytaniu ofertowym)  

 

Okres świadczenia usług 

(prowadzenia nadzoru 

inwestycyjnego)  

Odbiorca usług 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Należy wykazać, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:  

 

a) wykonał/ bądź wykonuje co najmniej trzy usługi o podobnym charakterze dot. 

pełnienia nadzoru inwestycyjnego z zakresu projektów współfinansowanych z Unii 

Europejskiej dotyczących termomodernizacji budynków wielomieszkaniowych  

b) przygotował bez zastrzeżeń min. 5 kompletnych procedur wyboru Wykonawców na 

roboty budowlane bądź pokrewne w oparciu o zasadę konkurencyjności z zakresu 

projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej dotyczących termomodernizacji 

budynków wielomieszkaniowych 
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Na potwierdzenie wykonania ww. prac Zamawiający żąda uzupełnienia wykazu oraz 

dołączenia do oferty referencji / potwierdzenia wykonania/wykonywania prac – jako 

załącznik do niniejszego Formularza. 

 

2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

 

�   posiadamy � nie posiadamy  

 

Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą z wykształceniem wyższym 

kierunkowym w zakresie: administracji, prawa bądź ekonomii 

 

Na potwierdzenie dysponowania odpowiednimi osobami Zamawiający żąda uzupełnienia 

wykazu znajdującego się w Formularzu ofertowym stanowiącego  załącznik  nr 1 oraz 

dołączenia dokumentów  potwierdzających w/w wykształcenie.  

 

Lp. Imię i nazwisko Wykształcenie  

1.   

2.   

3.   

4.   

 

3. W zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej 

 

 �   posiadamy � nie posiadamy 

 

Oświadczam/-y, iż znajduje/-my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

 

……………………………… 

(podpis) 
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POZOSTAŁE INFORMACJE  

 

1. Akceptuję/-my ostateczny termin wykonania zamówienia określony w zapytaniu 

ofertowym. 

2. Oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z zapytaniem ofertowym Zamawiającego  

i uznaję/-emy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania. 

3. Oświadczam/-y, że nie jestem/-śmy podmiotem powiązanym osobowo  lub kapitałowo  

z Zamawiającym  

5. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

1.                  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

 

 

 

Data i czytelny podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy  

 

Pieczątka Wykonawcy 

 


