
Załącznik nr 2

FORMULARZ  OFERTOWY

Nazwa wykonawcy: ….............................................................................
Adres: …....................................................................................................                                     
Tel. …........................................................................................................
REGON: …................................................................................................
NIP: ….......................................................................................................
E-mail: …...................................................................................................

Zamawiający
Powiat Kłobucki -
Powiatowy Zarząd Dróg

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert dla zadania, pn.: Sprawowanie funkcji inspektora
nadzoru  inwestorskiego  podczas  realizacji  zadania,  pn.:  Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  2039  S
w miejscowości Złochowice, ul. Długa, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Całkowite wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:

…………………………..……….. zł, słownie: ……………………………………………………...………………………………….zł, 

1. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany do 31.08.2022 r.
2. Oświadczam/y,  że  w  przypadku  wystąpienia  robót  gwarancyjnych  lub  zmiany  terminu

wykonania robót budowlanych termin zakończenia świadczonej usługi zostanie wydłużony. 
3. Oświadczam/y,  że  zapoznaliśmy  się  z  treścią  zaproszenia  do  złożenia  ofert  oraz  projektem

umowy  i  określone  warunki  przyjmujemy  bez  zastrzeżeń  oraz,  że  zdobyliśmy  konieczne
informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty i realizacji zamówienia.  

4. Wraz z ofertą składam/y następujące oświadczenia i dokumenty:

….........................................................................................................................................

_______________, dnia _____2022r.

            ____________________________
                                                                              podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
                                                                                                 do reprezentowania wykonawcy



Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy) 

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

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

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

oświadczam/y, iż spełniam/y warunki określone w zaproszeniu do złożenia ofert oraz:

1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności, 

2. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje/jemy osobą zdolną do wykonania

zamówienia,

3. znajduję/znajdujemy  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie

zamówienia,

 

_______________, dnia _____2022r.

                                                                               _______________________________
                                                                   podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
                                                                                                                  do reprezentowania wykonawcy



załącznik nr 4

                             

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Oświadczam/y,  że  funkcję inspektora  nadzoru  inwestorskiego  podczas  realizacji  zadania,  pn.:

Przebudowa drogi  powiatowej  nr  2039 S  w miejscowości  Złochowice,  ul.  Długa pełnić  będzie  Pan/i

…................…..............…………..................., zam.…...........................................……….............., posiadający/a

uprawnienia  nr  ….................................................  o  specjalności  …................................................

….......................................................  .  Wskazana  osoba  pełniła  funkcję  inspektora  nadzoru

inwestorskiego  przy  realizacji  zadań  związanych  z  budową  bądź  przebudową  dróg  publicznych,

wskazanych poniżej:

1. …...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................... .

2. …...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................... .

3. …...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................... .

Podstawą  do  dysponowania  osobą  jest  umowa  o  pracę,  umowa  zlecenie,  umowa  o  dzieło,  inne

…...........................................……………………………………….. .

_______________, dnia _____2022r.

   ______________________________
                                                                                   podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
                                                                                                      do reprezentowania wykonawcy



Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE 

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy) 

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

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

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

oświadczam/y, iż zatrudniam/y / nie zatrudniam/y w ramach prowadzonej działalności pracowników lub

zawieram/y / nie zawieram/y umowy/ów ze zleceniobiorcami*. 

_______________, dnia _____2022r.

   ______________________________
                                                                                   podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
                                                                                                       do reprezentowania wykonawcy

*Niepotrzebne skreślić
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