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…………………………… 

(Miejscowość i data) 

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:   

Nazwa wykonawcy:        ................................................................................. 

Siedziba wykonawcy:         ................................................................................. 

Adres wykonawcy:         ................................................................................. 

Nr telefonu:           ................................................................................. 

Adres e-mail:        .   ..................................................................................  

Miejsce i numer rejestracji (KRS/CEIDG) ..............................................................................  

nr REGON:           ................................................................................. 

nr NIP:            …............................................................................. 

Osoba uprawniona do kontaktów:   

Imię i nazwisko     

Funkcja     

Adres     

Nr telefonu     

Adres e-mail     

 

FORMULARZ OFERTY 

W związku z zapytaniem ofertowym którego przedmiotem jest: „Konkurs na opracowanie 

Koncepcji Architektonicznej na modernizację obiektu GAT S.A. OTS Zagroń w Szczyrku”. 

składamy następującą ofertę:  

Oferta cenowa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu OTS Zagroń 

w zakresie wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej pozwalającej na realizację 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego:  

Cena netto (bez VAT) Stawka podatku VAT Cena brutto (z VAT) 

    

  

Cena netto słownie: ……………………………………………… i …./100).  

Do powyższej kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
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Powyższe wynagrodzenie, obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca poniósł lub poniesie na 

przygotowanie i realizację Przedmiotu zamówienia. 

Oświadczamy, iż zrealizujemy powyższy przedmiot zamówienia w terminie określonym we 

wzorze Umowy załączonym przez Zamawiającego do Zapytania ofertowego. 

Szacowana cena za realizację prac Wykonawczych obejmujących modernizację obiektu OTS 

Zagroń w Szczyrku opartych o kompleksową dokumentację projektową przygotowaną na 

podstawie niniejszego Postępowania przez Oferenta wynosi: ……………………………………………… 

 

Jednocześnie ja (my) niżej podpisany(i) reprezentując Oferenta oświadczam (y), że 

Oferent: 

a) uzyskał wszelkie informacje, konieczne do przygotowania oferty i koncepcji 

architektonicznej do oraz podpisania umowy wykonawczej, a w szczególności: zapoznał 

się z budynkiem, terenem i przedmiotem prac oraz ze wszystkimi szczegółami mającymi 

wpływ na kształt, zawartość i cenę jego oferty (ujęcie wszystkich potencjalnych kosztów 

wykonania prac), 

b) gwarantuje wykonanie Przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w 

przekazanych materiałach i załącznikach do Zapytania ofertowego stanowiących jego 

integralną część,  

c) akceptuje przekazany wzór Umowy, a w przypadku uznania przez Zamawiającego 

niniejszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuje się zawrzeć z Zamawiającym umowę, 

wg wzoru stanowiącego Załącznik do zapytania Ofertowego, w miejscu i terminie jaki 

zostanie wskazany przez Zamawiającego. 

d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  

e) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy polskiego prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w 

szczególności spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz 290, z późniejszymi zmianami),  

f) odbył wizję lokalną w OTS Zagroń i znany jest mu stan faktyczny otoczenia, elementów 

budynku i konstrukcji, których dotyczy przedmiot zamówienia oraz nie wnosi do niego 

zapytań, uwag ani zastrzeżeń,  

g) znany jest mu zakres Przedmiotu zamówienia i nie wnosi żadnych uwag ani zastrzeżeń 

dotyczących przekazanej dokumentacji i do zakresu zamówienia, 

h) jest związany niniejszą ofertą przez okres 45 dni od daty złożenia niniejszej oferty. 

 

 

 

……………………………….……………………………………………………………..  
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(podpis osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta)  

 

 

Ponadto ja (my) niżej podpisany(i) reprezentując Oferenta oświadczam (y), że: 

1. Oferent posiada prawa autorskie do pracy konkursowej, która jest załącznikiem do 

niniejszej oferty i nie narusza ona praw autorskich innych osób; 

2. Zamawiający po rozstrzygnięciu Konkursu będzie miał prawo, bez wynagrodzenia dla 

jej Autora, do prezentacji jego pracy konkursowej, a także możliwość jej reprodukcji i 

publikacji za pomocą dowolnej techniki, co nie narusza osobistego prawa autorskiego 

Autora pracy; 

3. W przypadku uznania złożonej pracy za zwycięską, zobowiązuje się przenieść, w ramach 

otrzymanej nagrody, na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do przedmiotowej 

koncepcji na czas nieoznaczony, z prawem korzystania na terenie RP i poza jej terenem 

na następujących polach eksploatacji: 

a) kopiowanie, zwielokrotnianie dokumentacji w zakresie uzasadnionym potrzebami 

Zamawiającego, 

b) wprowadzanie dokumentacji do pamięci komputera i gromadzenie danych w formie 

cyfrowej treści dokumentacji, 

c) wykorzystywanie dokumentacji do druku w prasie, innych publikacjach 

i w prowadzeniu wszelkiego typu promocji przedsięwzięcia, 

d) wykonawstwa, modernizacji, modyfikacji, ograniczania zakresu, uzupełnienia, 

rozszerzania, wprowadzania zmian do przedmiotowej koncepcji, składania wniosków na 

jej podstawie przez późniejszego wykonawcę dokumentacji i/lub realizatora robót 

budowlano montażowych, 

e) zmiany ewentualnie zaproponowanych w koncepcji materiałów wykończeniowych, 

budowlanych, technologii użytych do realizacji itp. Elementów; 

4. Wyrażam zgodę na przeniesie autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, 

na podmioty trzecie bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód oraz 

wynagrodzeń (sublicencja). 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dla celów przeprowadzenia 

niniejszego postępowania ofertowego, oraz zostałem poinformowany o adresie 

siedziby administratora danych, którym jest Gliwicka Agencja Turystyczna S.A., celu 

przetwarzania danych oraz o prawie wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania 

 

 

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

(podpis osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta)  

 


