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          Mosina, dnia 11.07.2018r. 

 

FORMULARZ OFERTY 

na wykonanie usługi nieprzekraczającego kwoty 30.000 euro 
 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

 
Gmina Mosina  
Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina  
tel. 61 8109500, fax. 61 8109558 
strona internetowa:  www.mosina.pl 
NIP: 777-31-54-370 
REGON: 631258626 
 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu pn.: „Budowa 

ścieżki dydaktycznej pieszo-rowerowej - teren wokół tzw. Glinianek w Mosinie”. 
Wartość brutto robót budowlanych 1 484 263,69 zł  

 

III. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia: 

 
1. Razem z ofertą złożyć następujące dokumenty: 

a) Wypełniony FORMULARZ OFERTY.  
b) KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
c) Dokument poświadczający posiadane uprawniania budowlane w branży drogowej 

bez ograniczeń do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. 
d) Zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa 
e) Przedstawienie co najmniej trzech referencji za prowadzenie nadzoru 

inwestorskiego robót budowlanych polegających na budowie drogi, ścieżki 
rowerowej lub chodnika o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto w okresie 
ostatnich pięciu lat. 

 

IV. Ofertę należy: 

1. Złożyć w formie pisemnej w terminie do 18.07.2018r. do godziny 11.00 (osobiście, 

pisemnie – listem) na Formularzu Oferty, na adres zamawiającego 

Urząd Miejski w Mosinie  

Pl. 20 Października 1  

62-050 Mosina  

Pokój nr 107 
 

2. opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:  

 

Oferta: Inspektor nadzoru - Budowa ścieżki dydaktycznej pieszo-rowerowej. 
 

http://www.mosina.pl/
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V. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE. 

 

 

VI. Nazwa i adres WYKONAWCY  

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

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

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

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

NIP .................................................. 

                                                                                                                                                   (pieczęć wykonawcy)  

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

cenę netto:....................................zł. 

słownie netto: ........................................................................................................................zł. 

cenę brutto:..................................zł. 

słownie brutto: ........................................................................................................................zł. 

podatek VAT:...............................zł. 

słownie podatek VAT:............................................................................................................zł. 

2. Deklaruję ponadto: 

a) warunki płatności :..................................., 

b) ..................................................................., 

c) ..................................................................., 

3. Oświadczam, że: 

a) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.   

b) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach 

określonych w punkcie II i III, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1. ................................................................... 

2. ................................................................... 

3. ................................................................... 

4. ................................................................... 
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................................dn. ............................                                  ............................................. 
                   podpis osoby uprawnionej  

         

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                                     

                                                                            (pieczęć wykonawcy) 

*)niepotrzebne skreślić 

         

 


