MIASTO Kostrzyn nad odrą
ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
---------------------------(nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA:
Nazwa i adres wykonywania działalności wykonawcy (wykonawców)
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... .............
Nawiązując

do

ogłoszenia

o

przetargu

nieograniczonym

na

„Pełnienie

nadzoru

inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz pełnienie nadzoru nad
odnowieniem zieleni w parkach na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą tj. Parku Miejskim,
Parku Lwa i Parku przy ul. Fabrycznej w ramach projektu

pn.: „Poprawa jakości

środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w
Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie”, dofinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020”składamy swoją ofertę na wykonanie zamówienia.
1.

Składamy ofertę na wykonanie części nr ……………………. .
CZĘŚĆ

NR

1

ZAMÓWIENIA

- PEŁNIENIE

NADZORU

INWESTORSKIEGO

W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

1)

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ......................................................zł.

Obowiązujący podatek VAT .......%
.........................................................................z ł.
Cena brutto .........................................................................................................................z ł.
Słownie: ....................................................................................................................... ..........
............................................................................................................................................. 2)
Oferuję częstotliwość pobytów inspektora nadzoru na każdym z terenów realizacji
zamówienia wynoszącą (należy postawić znak X w kwadracie odpowiadającym
wybranemu oświadczeniu):
a) 2 pobyty w tygodniu
b) 3 pobyty w tygodniu
c) 4 pobyty w tygodniu
3) Podwykonawcom zamierzamy

powierzyć

wykonanie

następujących

części

zamówienia:
a)

……………………będzie

realizowana

przez

firmę

………….……………………,
(należy podać nazwę części zamówienia)

(należy

podać

nazwę

firmy

Podwykonawcy)

b)
……………………będzie
…….………………………… .

realizowana

(należy podać nazwę części zamówienia)

przez
(należy

podać

firmę
nazwę

firmy

Podwykonawcy)

CZĘŚĆ

NR

2

ZAMÓWIENIA

-

PEŁNIENIE

NADZORU

NAD

ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI:

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ............................................................z ł.
Obowiązujący podatek VAT .......%
.......................... ...............................................zł.
Cena brutto .........................................................................................................................z ł.
Słownie: ........................................................... ......................................................................
................................................................................................................................................
w tym:
Zadanie 1 – Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach w Parku Miejskim, Parku
przy ul. Fabrycznej oraz w Parku Lwa w Kostrzynie nad Odr ą.
cenę netto ............................................................................................................... ...........zł.
Obowiązujący podatek VAT .......%
.........................................................................z ł.
Cena brutto ............................................................................................................. ............zł.
Słownie: .................................................................................................................................
Zadanie 2 – Wykonanie nasadzeń uzupełniających na terenie Parku Lwa, Parku Miejskiego i
Parku przy ul. Fabrycznej w Kostrzynie nad Odrą.
cenę netto ...........................................................................................................................z ł.
Obowiązujący podatek VAT .......%
....................................... ..................................zł.
Cena brutto .........................................................................................................................z ł.
Słownie: ........................................................................ .........................................................
2) Oferuję częstotliwość pobytów inspektora nadzoru na każdym z terenów
realizacji zamówienia wynoszącą (należy postawić znak X w kwadracie
odpowiadającym wybranemu oświadczeniu):
a) 2 pobyty w tygodniu
b) 3 pobyty w tygodniu
c) 4 pobyty w tygodniu
3) Podwykonawcom zamierzamy

powierzyć

wykonanie

następujących

części

zamówienia:
a)

……………………będzie

realizowana

przez

firmę

………….……………………,
(należy podać nazwę części zamówienia)

(należy

podać

nazwę

firmy

Podwykonawcy)

b)
……………………będzie
…….………………………… .

realizowana

(należy podać nazwę części zamówienia)

przez
(należy

podać

firmę
nazwę

firmy

Podwykonawcy)

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym,
warunki, w tym związanie ofertą w terminie 30 dni od dnia złożenia ofert.
3. Oświadczamy, że firma jest/ nie jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP .......................................................
4. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:
…..............................................................................................………………………………
(podać adres i osobę do kontaktu)

tel.: ………………, faks: ………………, e-mail: ……………………………………….

..............................
......................................................
(data)

Do formularza oferty załączam następujące dokumenty:
1) ......................................................... ............................
2) .....................................................................................
3) .....................................................................................
4) .....................................................................................
5) .....................................................................................

(podpis osoby uprawnionej
Imienna pieczątka)

