
       Załącznik nr 1  
 

 

............................................                                                                         .............................................. 
     pieczęć  Wykonawcy                                                                                                                       miejscowość, data 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
dot. opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego                  

w ramach  budowy parkingu przy KPP w Pabianicach przy ul. Żeromskiego 18 
 

1. Pełna nazwa i siedziba Wykonawcy: 

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

Telefon     …..............................................................                               Fax     …................................................................... 

REGON:   …..............................................................                              NIP     ….................................................................... 

PESEL (w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną):…………………………………………… 

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………..........................……………. 
 
Oświadczam, że do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu i podpisania oferty wraz z załącznikami 
uprawniony jest:  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
/wpisać czytelnie imię i nazwisko, odpowiednio: zgodnie z dokumentem rejestrowym, osobę upoważnioną przez 
Wykonawcę, pełnomocnika, zgodnie z załączonym pełnomocnictwem/ 
 
2. Cena ryczałtowa oferty:  

L.p. Rodzaj prac 
 

Wartość netto [PLN] 
 

 
Wartość brutto [PLN] 

 

1. ETAP I 

opracowanie koncepcji programowo - 
przestrzennej 

 
 

 

2. ETAP II 

opracowanie wielobranżowego projektu 
budowlanego wraz  z uzyskaniem decyzji                                
o pozwoleniu  na budowę oraz zezwolenia na 
usuwanie lub przesadzanie drzew 

  

3. ETAP III 

a) opracowanie projektu wykonawczego dla 
wszystkich branż               

  

b)  sporządzenie  szczegółowego kosztorysu 
inwestorskiego;  

  

c)  sporządzenie kosztorysu nakładczego wraz            
z przedmiarami robót; 

  

d)  sporządzenie specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych; 

  

e) koszty za czynności  inne , nieprzewidziane 
przez Zamawiającego w PFU (w tym m. in.  za 
stosowne ekspertyzy w przypadku konieczności 
uzyskania we właściwych organach odstępstw od 
obowiązujących przepisów, uzgodnień, opinii i 
decyzji) niezbędnych do realizacji inwestycji 
wymaganych prawem  i obowiązującymi 
przepisami 

  

4.  RAZEM poz. 1 + 3 
 

  

5.  ETAP IV 

pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 
robót do czasu uzyskania przez     
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

  

  6. 
 

                                    RAZEM poz. 4 + 5  
 

 

 



    3. Zrealizowane usługi: 

 

Ilość zrealizowanych usług , z których każda polegała na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej 
budowy parkingu o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego 

1. 

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na : 

(tytuł, nazwa projektu) 

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

adres inwestycji:…………………………………………………………………………………………………….…………. 

inwestor, adres…………………………………………………………………………………………………….…………… 

okres wykonania (od-do, mc-rok)………………………………………………………………..…………………………… 

powierzchnia parkingu ……………………………………………………………………………….………………………. 

2. 
 

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na : 

(tytuł, nazwa projektu) 

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

adres inwestycji:…………………………………………………………………………………………………….…………. 

inwestor, adres…………………………………………………………………………………………………….…………… 

okres wykonania (od-do, mc-rok)………………………………………………………………..…………………………… 

powierzchnia parkingu ……………………………………………………………………………….………………………. 

3. 
 

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na : 

(tytuł, nazwa projektu) 

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

adres inwestycji:…………………………………………………………………………………………………….…………. 

inwestor, adres…………………………………………………………………………………………………….…………… 

okres wykonania (od-do, mc-rok)………………………………………………………………..…………………………… 

powierzchnia parkingu ……………………………………………………………………………….………………………. 

4. 
 

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na : 

(tytuł, nazwa projektu) 

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

adres inwestycji:…………………………………………………………………………………………………….…………. 

inwestor, adres…………………………………………………………………………………………………….…………… 

okres wykonania (od-do, mc-rok)………………………………………………………………..…………………………… 

powierzchnia parkingu ……………………………………………………………………………….………………………. 

 

 
4. Oświadczam, że  udzielam gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres …… miesięcy (minimum                        

36 miesięcy),  licząc od dnia jego odbioru bez wad. 

5. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z warunkami zamówienia,  nie  wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz  
zdobyłam/łem konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia                   
na warunkach w nich określonych. 

6.   Oświadczam, że: 
1) dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu zgodnie 

z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679; 
2) wypełniłam/łem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,                      

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 
/ W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust 5 RODO 
treści i oświadczenia nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie/; 

3) przyjmuję do wiadomości i akceptuję zapisy klauzuli informacyjnej zawartej w pkt. IX Zapytania ofertowego 
 

7. /jeżeli dotyczy/ Oświadczamy, że poniżej wskazaną część zamówienia powierzam podwykonawcy do wykonania: 

 

Lp. Część zamówienia Nazwa firmy podwykonawczej 

   

   

 

 

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

            ( pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej/-ych 
                                                                                                                               do reprezentowania Wykonawcy)           

 
      

           


