
 
 

Zamawiający: 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku 

Adres: Ul. Z. Krasińskiego 13, 23-204 Kraśnik  

janusz.stefanek@wp.pl 

 

FORMULARZ OFERTY: 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na 

Zarządzaniu Projektem (w tym Nadzory Inżynierskie, Menadżer Projektu), dla zadania: 

„Termomodernizacja kościoła parafialnego pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku” 

ogłoszonego przez Parafie Rzymskokatolicką pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku. 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

Działając w imieniu i na rzecz ............................................................................................. …. 

 

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

(nazwa przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej NIP) 

 

Uwaga: W przypadku ofert składanych przez spółki osobowe lub kapitałowe, do formularza 

oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki 

osobowej, pod rygorem odrzucenia oferty. W przypadku, gdy oferta składana jest przez 

osobę legitymującą się stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania Oferenta, do 

formularza oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 

pełnomocnictwa, pod rygorem odrzucenia oferty. 

 

1. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym ogłoszonym przez 

Zamawiającego, 

2. OŚWIADCZAM, że spełniam warunki udzielenia zamówienia, ustanowione w zapytaniu 

ogłoszonym przez Zamawiającego. 

3. OŚWIADCZAM, że akceptuję warunki, na których ma być prowadzone świadczenie 

usługi na rzecz Zamawiającego, 

4. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z treścią wzoru umowy o wykonanie przedmiotu 

zamówienia, a w przypadku wyboru mojej oferty, podpiszę umowę na podstawie 

opublikowanego wzoru. 



 
 

5. OŚWIADCZAM, że do wykonywania przedmiotu zamówienia, skierowane zostaną następujące osoby: 

 

Członek zespołu Imię i Nazwisko Informacja o doświadczeniu w zakresie świadczenia usług: 

1. Wykaz usług zarządzania projektem (Menadżer Projektu)/jeśli dotyczy 

2. Numer uprawnień budowlanych/jeśli dotyczy 

  

1. Kierownik zespołu Menadżera 

Projektu 

… … 

 

 

 

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

pełniący jednocześnie funkcję Inspektora 

Nadzoru Robót Budowlanych. 

… … 

3. Inspektor Nadzoru Branży Sanitarnej. … … 

4. Inspektor Nadzoru Branży 

Elektrycznej 

… … 



 
 

6. CENA 

 

Z tytułu świadczenia usługi, opisanej przez Zamawiającego, oczekuję wynagrodzenia  

 

w wysokości: ………..…………………………………………………………………………….. 

 

(słownie:  …………………………………………………………………..…..…………........      

 

 …………………………………………………………………….) złotych brutto. 

 

 

 

 

Podpis: ............................................ …………………………………………………………   

 

Data : .............................................. ………………………………………………………… 

 

 
7. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, potwierdzające spełnienie 
przez zespół skierowany do wykonania zamówienia wymagań Zamawiającego: 
 

1) Załącznik nr 1. – Wykaz usług 

 

2) … 

 

3) … 

 

4) … 

 

5) … 

 
 
 
 
 
 
 

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

                     /pieczęć firmowa/  /miejscowość i data/ 

 
 

……………………………………….. 
/podpis osoby upoważnionej  

Do reprezentowania wykonawcy/ 

 


