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OFERTA 

……………………………………… 

miejscowość, data 

Nazwa Oferenta:  ………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres siedziby Oferenta: ………………………………………………………………………………………………….. 

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

Telefon: …………………………………. e- mail: ………………………………………………………………………... 

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:  

imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………….. 

numer telefonu: ……………………………………     e-mail: …………………………………………………………… 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr sprawy 73/FT/2021 składam/-y ofertę na:  

Wykonanie projektu renowacji dwóch pomników pamięci pracowników Fabryki Broni 
zamordowanych przez niemieckiego okupanta, usytuowanych w Radomiu wraz z rewitalizacją ich 

otoczenia.  

Łączna cena netto oferty wynosi: ……………………………………………………………………………………... 

Słownie: ……………..……………………………………………………………………………………… złotych netto. 

Kwota podatku VAT wynosi: …………………………………………………………………………………………. 

Słownie: ……………..…………………………………………………………………………………………….. złotych. 

Łączna cena brutto oferty wynosi: ……………………………………………………………………………………. 

Słownie: ……………..…………………………………………………………………………………….. złotych brutto. 

 

1. Czas realizacji prac projektowych:  

a)  przekazanie Zamawiającemu wstępnych założeń projektowych do weryfikacji –   …………… dni od daty 

podpisania Umowy  

b) przekazanie Zamawiającemu kompletnych programów prac konserwatorskich dla obu pomników – 

do ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia – …………… dni od daty akceptacji wstępnych założeń 

projektowych przez Zamawiającego  

c) przekazanie Zamawiającemu kopii kompletnego, skutecznie złożonego wniosku do Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej: MWKZ) o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac 

konserwatorskich / restauratorskich – …………… dni od daty akceptacji kompletnych programów prac 

konserwatorskich przez Zamawiającego   

d) przekazanie Zamawiającemu kopii kompletnego, skutecznie złożonego wniosku o wydanie pozwolenia 

na budowę – …………… dni od daty wydania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich / 

restauratorskich przez MWKZ   

 

Łączny oferowany czas realizacji : ………….. (suma dni wskazanych w punktach a) – d) )  

Finalnie przekazanie Zamawiającemu ostatecznych decyzji o uzyskanym pozwoleniu na prowadzenie prac 

konserwatorskich oraz o uzyskanym pozwoleniu na budowę dla obu pomników – do dnia 

…………………………… 2022 r.  

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z opisem i miejscem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

2. Akceptuję wszystkie wymagania w Zapytaniu ofertowym oraz Projekt Umowy na wykonanie przedmiotu 

zamówienia i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia Umowy na takich warunkach 

jakie wynikają z Zapytania ofertowego i Projektu Umowy. 
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3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej w formie audytu w swojej organizacji wykonanej przez 

Zamawiającego. 

4. Wyrażam zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą do …….. dni. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część jest: 

1. Oświadczenie Wykonawcy. 

2. Parafowany Projekt Umowy. 

3. Kopia aktualnego odpisu KRS lub Zaświadczenie o wpisie do CEIDG. 

4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT. 

5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

6. Potwierdzenie posiadania wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia uprawnień. 

7. Referencje. 

8. Kopia polisy OC. 

 
 
 

 
 

........................................................... ………………………………………………………….. 
Pieczątka firmowa Wykonawcy Podpisy osoby uprawnionej 

 


