
 
 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/6.2 RPOWD/2017 
                                                                                                                                  . 
 
 

Formularz ofertowy 
 
 
Dotyczy : wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z budową obiektu przychodni 
zdrowia POZ 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/6.2 RPOWD/2017 składamy niniejszą ofertę na wykonanie 
przedmiotu zamówienia – tj.   wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu 
budynku jednokondygnacyjnego, niskiego, przykrytego dwuspadowym dachem o nachyleniu 30° w 
układzie kalenicowym, równoległym do ulicy Słonecznej w Pszennej na potrzeby przychodni zdrowia 
POZ, zgodnie z dokumentacją techniczną (projekt budowlany, przedmiar robót), udostępnioną na 
stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Inwestycje – pliki do pobrania” 
(http://www.medimex.pl/inwestycje).  
 
 
Zakres robót obejmuje: roboty ziemne, wykonanie konstrukcji żelbetowych i murowanych, 
konstrukcji drewnianych, ocieplenie ścian i dachu, roboty drogowe i zagospodarowania terenu; 
roboty wykończeniowe; instalacje: wodna, kanalizacyjna, ogrzewania, wentylacji, przyłącza wod kan., 
przyłącze kanalizacyjne, wodociągowe, deszczowe, elektryczne, zgodnie z dokumentacją techniczną  
 
I. Dane oferenta:  
 
Nazwa: 
Adres: 
NIP: 
REGON: 
Imię i nazwisko osoby kontaktowej: 
Adres e-mail: 
Telefon: 
 
II. Cena: 
Cena netto:………………………………………………….. 
Podatek VAT:………………………………………………… 
Cena brutto:………………………………………………… 
 
III.  Okres gwarancji: 
 
Czas udzielania gwarancji (liczba miesięcy): 
 
Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 
 
IV. Miejsce i termin realizacji zamówienia: 
 
Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: dolnośląskie, Powiat: świdnicki, Gmina: Świdnica, 
Miejscowość: Pszenno, Ulica: Słoneczna. 
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Termin rozpoczęcia prac - najpóżniej do … dni od podpisania umowy na wykonanie prac.    
Termin realizacji zamówienia do (dzień, miesiąc, rok): 
 

 
VI. Termin ważności oferty:  90 dni 
 
 
VII.  Oświadczenia:  
 
Ofertent oświadcza, że: 

1. posiada zasoby kadrowe do realizacji przedmiotu zamówienia oraz spełnia techniczne 
możliwości jego realizacji, a także posiada wymagane doświadczenie. 

2. zapoznał się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosi żadnych zastrzeżeń oraz że uzyskał 
niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

3. zapoznał się z dokumentacją techniczną planowanych robot (projekt budowlany, przedmiar 
robót), udostępnioną na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Inwestycje – pliki do 
pobrania” (http://www.medimex.pl/inwestycje). 

4. akceptuje założenia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, dotyczące zakresu zamówienia 
oraz wymagań w nim zawartych. 

5. wyraża zgodę na przeprowadzenie wszelkich badań mających na celu sprawdzenia oświadczeń, 
dokumentów i przedłożonych informacji, przez Zamawiającego lub jego upoważnionych 
przedstawicieli. 

6. przedsiębiorstwo składające ofertę jak i osoby nim zarządzające nie są powiązane z 
Zamawiajacym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie 
się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a 
wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
 

      
   

Z poważaniem,  
 

 
 
 
 
……………………………………………………………………. 
                   (podpis i pieczęć) 

 
 


