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Załącznik nr 1 - Formularz oferty.  

 
FORMULARZ OFERTY 

 
I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 
ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko 

 
1. Nazwa zamówienia 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru  podczas  budowy sali gimnastycznej z zapleczem 
rehabilitacyjnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku,  
ul. Białostocka 3,11- 500 Giżycko. 
 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas  budowy sali gimnastycznej z 
zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
Giżycku, ul. Białostocka 3 11- 500 Giżycko- zgodnie z  zapytaniem ofertowym. 

 

a) Warunki płatności – zgodnie z wzorem umowy zał. nr 3 
Zamawiający dokona zapłaty należności w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę przelewem na konto wskazane w 
umowie. 

b) Termin realizacji zamówienia:  Do  31.12.2022 lub do czasu zakończenia budowy 
przez Wykonawcę z uwzględnieniem okresu gwarancji i rękojmi na roboty 
budowlane. 

 
II. Forma złożenia oferty 
Podpisaną ofertę tj. zgodnie z wyborem Wykonawcy: 

 scan podpisanej oferty  

 ofertę w formie elektronicznej,  

  ofertę w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym  

(należy złożyć w terminie do dnia 14.01.2022 r. do godz. 12.00 w formie: 
 e-mail na adres: e.borowiak@gizycko.starostwo.gov.pl 
 

III. Nazwa i adres wykonawcy 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………... 

 
 

NIP/PESEL……………………………………………………………………………… 
 
Adres e-mail…………………………… 
 
Telefon/fax……………………………… 

http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/images/stories/2017/formularz_oferty.docx
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IV. Oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia za: 

 
Cenę ryczałtową  brutto: ………………………………………..zł  
 
słownie brutto: …………………………………….zł 
 
V. Funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będzie: 

…………………………………………………………………………………… 
 
1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z powodu otwarcia likwidacji lub 

ogłoszenia upadłości. 
3. Ponoszę pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach 

określonych w art. 297 ust. 1 Kodeksu karnego  ( Dz.U. Nr 88, poz. 553 z póź. 
zmianami).    

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu.* 
           
 
……………………..,dnia…………………….          
                                  

…………………………………………. 
(podpis osoby uprawnionej) 

    (pieczęć wykonawcy) 
 
*  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1 
 


