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Znak sprawy:                       

PINB.47.3.2014.MH  

PINB.47.4.2014.MH 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Wykonanie rozbiórki części budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr geod. 

361/4 w m. Zębowo, gm. Obrowo, obejmującej dobudowaną samowolnie kotłownię                                 

o wymiarach w rzucie 3,0 m x 2,3 m. 

 

1. Dane dotyczące wykonawcy: 

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………… 

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

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

 Adres: ………………………………………………………………………………………….. 

 TEL/FAX: ………………………………... e – mail: ……...…………………………………. 

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

 

2. Dane dotyczące zamawiającego: 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Toruniu,  

z/s ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń  

 

3. Zobowiązania wykonawcy: 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania rozbiórki części budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego na działce o nr geod. 361/4 w m. Zębowo, gm. Obrowo, obejmującej 

dobudowaną samowolnie kotłownię o wymiarach w rzucie 3,0 m x 2,3 m zgodnie z zapisami 

zawartymi w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach na kwotę:  

wartość netto ……………………………………….…..zł, 

słownie:……………………………………………………… ………………………………zł  

Podatek VAT ………..% ……………………………… zł,  

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

Cena brutto ……………………………………………. zł,  

słownie: ……………………….………………………………………………………...……zł 
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4. Oświadczenie wykonawcy: 

a) Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z Zapytaniem o cenę i jego załącznikami                    

(w tym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia) i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń.  

b) Oświadczam/y, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia 

oraz przygotowania i złożenia oferty.  

c) Posiadam/y uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

d) Posiadam/y niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobę posiadającą uprawnienia 

elektryczne.  

e) Znajduję/jemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  

f) W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

określonych wyżej warunkach z uwzględnieniem zapisów zawartych w zapytaniu o 

cenę.  

g) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.                       

W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu 

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.                 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z póz. zm.).  

h) Zobowiązuję/jemy się wykonać zamówienie w terminie uzgodnionym z Powiatowym 

Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Toruniu. 

 

5. Załączniki wykonawcy (wymienić w przypadku złożenia załączników): 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

.......................................... , ..................... 2020 r.  

             (miejscowość)                                (data) 

 

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

       (podpis i pieczątka imienna uprawnionego (-ych)  

                        przedstawiciela (-li) firmy Wykonawcy)  


