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Nr wniosku 

 

RPOP.05.01.00-16-0005/19 
 

 

Nr umowy 

 

RPOP.05.01.00-16-0005/19-00 

 

Tytuł projektu 

 

Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie 

Gminy Domaszowice, Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych  

na przykładzie OLO w Woskowicach Małych 

 

Beneficjent 
 

 

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 

 

 

 

 

 

……………….., dnia …………………….. 

 
OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH 

 

O F E R TA 

Pełnienia nadzoru inwestorskiego, realizowanego w imieniu i na rzecz zamawiającego, obejmującego obowiązki 

związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą i rozliczeniem zadania inwestycyjnego – 

robót budowlanych „Przebudowa zagospodarowania terenu pałacowo-parkowego Ośrodka Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych 

 

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

Adres Wykonawcy:  kod pocztowy: ……………… miejscowość: ………………………………… 

ul. ………………. ………………………….. nr domu: …………………..nr lokalu………………… 

e-mail:……………………………….. ……………., tel./faks……………………………………….. 

osoba reprezentująca : ……………………………………………………………………….., 

NIP: ……………………………………………… 

REGON: …………………………………………. 

KRS: ……………………………………………… 

CEiDG: …………………………………………….* 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 26.08.2020 r. na „pełnienie nadzoru inwestorskiego, 

realizowanego w imieniu i na rzecz zamawiającego, obejmującego obowiązki związane z 

profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą i rozliczeniem zadania inwestycyjnego – 

robót budowlanych „Przebudowa zagospodarowania terenu pałacowo-parkowego Ośrodka Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych   oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę: 

 

Wartość netto usługi……………………….…...……….... zł 

(słownie:………………………………………. ……………………………………………………… 

+ ………% VAT co stanowi …………………….zł brutto, 

(słownie:……………………………………………………………………………………………….) 
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2. Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy, do dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego prac objętych umową, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru do 

dnia podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. Zakładany termin 

zakończenia inwestycji: 31.08.2021 r. 

3. Wykonawca oświadcza, że  spełnienia warunki udziału w postępowaniu: 

 

a/ posiada wymagane uprawnienia  

          dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj: 

- osobą posiadającą uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej, 

- osobą spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.)- osoba, 

która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która 

przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy 

zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją 

kultury. 

Wykaz osób zdolnych do realizacji 

zamówienia 

(imię i nazwisko) 

Uprawnienia  

Kwalifikacje zawodowe rodzaj i 

zakres uprawnień, nr, kiedy i 

przez kogo wydane, 

przynależność do izby samorządu 

zawodowego  

 

Uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie – 

inspektor nadzoru 

inwestorskiego w specjalności 

architektonicznej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

uprawnienia budowlane 

określone przepisami Prawa 

budowlanego oraz która przez 

co najmniej 18 miesięcy brała 

udział w robotach budowlanych 

prowadzonych przy zabytkach 

nieruchomych wpisanych do 

rejestru lub inwentarza muzeum 

będącego instytucją kultury. 

- art. 37c ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad 

zabytkami z dnia 23 lipca 2003 

r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z 

późn. zm.)- 

 

 

b/ Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie 
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l.p. Wykaz wykonanych przez Wykonawcę zamówień, przedmiotem 

których były usługi inwestorskie polegające na nadzorze nad 

realizacją robót budowlanych na zabytku nieruchomym w ciągu 

ostatnich 5 lat z  podaniem nazwy zabytku, nr wpisu do rej. 

zabytków, zakresu nadzorowanych prac, miejsca wykonania 

Data realizacji projektu 

1.  

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

4. Wykonawca oświadcza,  że zapoznał się z treścią ogłoszenia. 

5. Wykonawca oświadcza, że projekt umowy stanowiący zał. Nr 2 do zaproszenia został przez niego 

zaakceptowany i zobowiązuje się w przypadku wybrania jego oferty do zawarcia umowy na 

określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną. 

7. Wykonawca oświadcza, że nie jest Wykonawcą w stosunku do którego ogłoszono upadłość 

likwidacyjną i/ lub układową; 

7.   Wykonawca oświadcza, że nie złożył nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących   

      mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.  

8. Załączniki:  

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

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

                                                                                       Podpis osoby składającej ofertę 

 
 

 


