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FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy /tel./fax., e -mail: 

 

 

 

Imię i nazwisko osób uprawnionych do składania oświadczeń woli: 

 

 

OFERTA 

 

Do Zamawiającego : 

PWiK w Głogowie sp. z o.o.  
ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów  
Tel. (076) 834-21-31  
Fax. (076) 834-09-38 
 

1. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 
robotami budowlano-montażowymi i remontowymi wynikającymi z corocznych planów 
inwestycyjnych i remontowych oraz na zakres robót związanych z odtworzeniem nawierzchni 
dróg i chodników  po awariach na sieciach wod. – kan., jak również zadań prowadzonych  
w ramach zastępstwa inwestycyjnego. 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia branży: 

 Branża konstrukcyjno-budowlana 

➢ za cenę ……………………………% od wartości netto nadzorowanych robót 
 
         słownie :………………………………………………………% 

         + podatek VAT ……….……..……. %,   



➢ termin stawienia się Inspektora nadzoru inwestorskiego na wezwanie Zamawiającego  

w sprawach niecierpiących zwłoki, zagrażających życiu lub bezpieczeństwu od momentu 

wezwania przez Zamawiającego ….…………..… (ilość godzin od wezwania) 

 Branża drogowa 

➢ za cenę ……………………………% od wartości netto nadzorowanych robót 

 
         słownie :………………………………………………………% 

         + podatek VAT ……….……..……. %,   

➢ termin stawienia się Inspektora nadzoru inwestorskiego na wezwanie Zamawiającego  

w sprawach niecierpiących zwłoki, zagrażających życiu lub bezpieczeństwu od momentu 

wezwania przez Zamawiającego ….…………..… (ilość godzin od wezwania) 

 

 Branża sanitarna 

➢ za cenę ……………………………% od wartości netto nadzorowanych robót 
 
         słownie :………………………………………………………% 

         +  podatek VAT ……….……..……. %,   

➢ termin stawienia się Inspektora nadzoru inwestorskiego na wezwanie Zamawiającego  

w sprawach niecierpiących zwłoki, zagrażających życiu lub bezpieczeństwu od momentu 

wezwania przez Zamawiającego ….…………..… (ilość godzin od wezwania) 

 

 Branża elektroenergetyczna 

➢ za cenę ……………………………% od wartości netto nadzorowanych robót 
 
         słownie :………………………………………………………% 

         w tym podatek VAT ……….……..……. %,   

➢ termin stawienia się Inspektora nadzoru inwestorskiego na wezwanie Zamawiającego  

w sprawach niecierpiących zwłoki, zagrażających życiu lub bezpieczeństwu od momentu 

wezwania przez Zamawiającego ….…………..… (ilość godzin od wezwania) 

 

 

 

 

 



2. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

3. Do oferty załączam : 

1) …………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………………………………… 
5) …………………………………………………………………………………… 
6) …………………………………………………………………………………… 
7) …………………………………………………………………………………… 

 

 

………………..…………………………. 

                                (sprawowana funkcja, podpis osoby uprawnionej)  

 


