
 

 
Ogłoszenie na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego na zadaniu: 
 

 

 

  

„Przebudowa Budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury  

w zakresie konstrukcji dachu i adaptacji pomieszczeń poddasza” 

tj. nowy poziom sokołowskiej kultury - przebudowa dachu  

i zagospodarowanie poddasza budynku SOK na cele edukacyjne. 
 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 
 

1.   Dane ogólne 
 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie wielobranżowego nadzoru 
inwestorskiego (branża budowlana, sanitarna, elektryczna) nad częściową 
przebudową dachu i modernizacją pomieszczenia z przystosowaniem do sali 
baletowej i fragmentu poddasza w Sokołowskim Ośrodku Kultury, w zakresie 
adaptacji pomieszczeń do celów edukacyjnych. Budynek zlokalizowany w Sokołowie 
Podlaskim, przy ul. Wolności 27, na działce nr ewid. 1253/6. 
 
 
 

2. Szczegółowy zakres robót z podziałem na CZĘŚCI: 
 

Część 1. 
Przebudowa budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury w zakresie utworzenia sali 
baletowej, budowy klatki III piętra, remont klatki II piętra (ciągu komunikacyjnego  
z piętra do sali baletowej)oraz fragmentów dachu sąsiadujących z klatkami 
schodowymi. 
 
Część 2.  
Przebudowanie południowej strony dachu budynku (z narożami włącznie), wykonanie 
lukarn okiennych, uzupełnienie instalacji odgromowej i dokonanie pomiarów. 
 
 
Szczegółowy zakres prac części pierwszej: 
 

To zakres prac wspófinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego ograniczony czasowo do grudnia 2022r. Przekroczenie terminu 
wiąże się z wstrzymaniem dofinansowania. 
 



 a) demontaż fragmentu instalacji odgromowej (do ponownego użycia), 
demontaż i ponowny montaż instalacji Ppoż, klapy oddymiającej i czujników 
przeciwpożarowych, 
 b) rozebranie części obecnego dachu znajdującego się w sąsiedztwie obu 
klatek schodowych, 
 c) zabezpieczenie stropów przed opadem i zalaniem, 
 d) usunięcie ocieplenia stropu(żużlu), zabezpieczenie wełny do ponownego 
użycia, 
 e) wykonanie klatki schodowej III piętra do projektowanej sali baletowej 
 f) zainstalowanie stolarki okiennej (dwa uchylne okna naświetlacze klatki 
schodowej), 
 g) docieplenie wyniesionych ponad dach murów, wykonanie elewacji  
w kolorze dostosowanym do obecnie istniejącej, docieplenie stropodachu, wykonanie 
pokrycia stropodachu nad klatką schodową, 
 h) przebudowanie konstrukcji wydzielonego w projekcie fragmentu dachu od 
strony południowo-zachodniej i naroża budynku,  
 i) podmurowanie ściany (gr. 25 cm) klatki schodowej z dostosowaniem do 
nowego kształtu dachu, podmurowanie wewnętrznej ściany określonej jaki ściana 
strefy pożarowej do nowego kształtu dachu, 
 j) izolacja przeciwwiatrowa dachu (folia), odeskowanie pokrycie dachu blachą 
panelową w kolorze grafitowym, odcień do ustalenia z Inwestorem, 
 k) wybudowanie lukarn dachowych (4 sztuki), otwory okienne należy 
zabezpieczyć przed opadami i zimą (blacha w kolorze dachu na deskowaniu 
ocieplonych wełną pozyskaną ze stropu strychu), wykonanie obróbek blacharskich, 
 l) docieplenie ściany styropianem, wtopienie siatki, docieplenie 
przebudowanego dachu wełną mineralną o gr. 25 cm na osnowie z drutu, 
 m) orynnowanie i wykonanie spustów, 
 n) przeprowadzenie modernizacji obecnej instalacji wentylacji mechanicznej  
w sali baletowej, dodanie drugiego sterownika z możliwością sterowania klapami 
(instalacja 2 sztuk klap), dobudowanie pod sufitem podwieszonych kanałów 
wentylacji nawiewnych i wywiewnych, zastosowanie regulowanych nawiewników 
powietrza, 
 o) uszczelnienie istniejących kanałów wentylacyjnych przechodzących przez 
stropodach sali baletowej, 
 p) wymurowanie grawitacyjnego kanału wentylacyjnego w narożu klatki 
schodowej i wyprowadzenie ponad dach, obróbka i uszczelnienie, 
 q) wykucie bruzd w murze, ułożenie przewodów instalacji elektrycznej od 
skrzyni rozdzielczej TR1 do remontowanych pomieszczeń (sala baletowa, ciąg 
komunikacyjny z klatkami schodowymi, strych w części południowej), 
rozprowadzenie przewodów pod dachem, wykonanie instalacji audio i zasilenia do 
nagłośnienia sali baletowej, 
 r) wykucie bruzdy w murze ceglanym długości 7,8m z przebiciem przez strop 
strychu dla rury hydrantowej średnicy1,1/2 cala, wykucie 2 sztuk wnęki zamocowanie 
białych skrzynek hydrantowych na poziomie drugiego piętra przy klatce schodowej  
i w sali baletowej, izolacja rury, zatynkowanie, przecierka  
tynku i pomalowanie fragmentu ścian i stropu, 
 s) przebicie stropu sali baletowej, pomiędzy żebrami nośnymi zamocowanie 
ponad dachem na wys. 15 cm 2 sztuk naświetlaczy, uszczelnienie dachu, wykonanie 
kanału świetlnego z płyty g-k na metalowej konstrukcji, 
 t) naniesienie i uzupełnienie tynków mineralnych, przecierka tynków 
istniejących, gruntowanie i malowanie podkładem, 



 u) wykonanie w sali baletowej sufitu podwieszonego z izolacją akustyczną,  
 v) wykonanie izolacji akustycznej, anty wibracyjnej, dynamicznej na posadzce 
sali baletowej i instalacja podłogi baletowej (twardej)  w pomieszczeniu sali, 
 w) remont ciągu komunikacyjnego od klatki schodowej pierwszego piętra do 
dobudowanej klatki na III piętro, wykucie z muru 2 sztuk metalowych ościeżnic na 
klatce 2 piętra, wylanie płyty wzmacniającej strop, ponowna instalacja ościeżnic  
i dwojga drzwi, 
 x) instalacja gniazd, włączników inst. elektrycznej, lamp oświetleniowych,  
w adaptowanych i remontowanych pomieszczeniach, oraz ciągu komunikacyjnym 
pod przebudowanym dachem, 
 y) zakup i montaż wyposażenia sali baletowej (bezpieczne lustra, regulowane 
poręcze baletowe, sprzęt audio i nagłośnienie, skrzynka sprzętowa wisząca wielkości 
19” U6 W. Inwestor sugeruje aby mikser i kolumny głośnikowe były ze sobą 
kompatabilne i pochodziły od jednego producenta, 
 z) montaż instalacji piorunochronnej nad częścią przebudowanego dachu, 
wykonanie badań i pomiarów elektrycznych dla wykonanych instalacji elektrycznej, 
 
 
Szczegółowy zakres prac części drugiej: 
 
 a) rozebranie pozostałej części dachu po stronie południowej, naroża po 
stronie wschodniej budynku do krokwi przy drugiej lukarnie), 
 b) zabezpieczenie stropu i centrali wentylacyjnej przed opadami i zalaniem, 
 c) przebudowanie konstrukcji wydzielonego w projekcie fragmentu dachu 
budynku,  
 d) wymurowanie ściany zamykającej przestrzeń sali baletowej nr 2  
na II piętrze po stronie wschodniej budynku, dostosowanie jej do nowego kształtu 
dachu, 
 e) docieplenie ściany zewnętrznej styropianem, wtopienie siatki, 
 f) izolacja przeciwwiatrowa dachu (folia), odeskowanie pokrycie dachu blachą 
panelową w kolorze grafitowym, odcień do ustalenia z Inwestorem, 
 g) wybudowanie lukarn dachowych(3 sztuki)z otworami zabezpieczonymi 
przed deszczem i zimą (blacha w kolorze dachu na deskowaniu ocieplona wełną), 
 h) wyprowadzenie kanałów centrali wentylacyjnej zamocowanej na strychu 
ponad dach, wykonanie obróbek i uszczelnień, 
 i) docieplenie dachu wełną mineralną o gr. 25 cm, 
 j) wykonanie obróbek blacharskich, orynnowania i wykonanie spustów, 
 k) uzupełnienie instalacji odgromowej, dokonanie pomiarów. 
  

 
 
Roboty należy wykonać zgodnie z projektem architektonicznym, w ramach 

aktualnego pozwolenia na budowę i obowiązującymi przepisami. 
 

3. Warunki wykonania zamówienia: 
 

a) Dla każdej z realizowanych branż (budowlana, sanitarna, elektryczna),  
wymagane jest zapewnienie objęcia funkcji inspektora nadzoru przez osobę 
posiadającą stosowne uprawnienia i przynależącą do właściwej izby 
samorządu zawodowego, przy czym : 

 



− Inspektora nadzoru branży budowlanej wyznacza się jako wiodącego 
inspektora całej budowy do koordynacji poszczególnych robót, kontaktów 
z Zamawiającym, kontaktów z organami nadzoru budowlanego, 

 
b) Wizyty na budowie na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy 

jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu 
c) Przed podpisaniem umowy Oferent dostarczy Zamawiającemu 

oświadczenia o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru w poszczególnych 
branżach wraz z aktualnymi uprawnieniami i zaświadczeniami z izby 
samorządu zawodowego, które pozwolą Zamawiającemu na zgłoszenie 
rozpoczęcia robót w Nadzorze Budowlanym (PINB). 

 
 

4. Wymagane kwalifikacje  
 
Oferent (inspektor nadzoru) musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenie, oraz uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia:  
 
a) Inspektor nadzoru robót budowlanych – Wiodący inspektor Nadzoru - powinien 

posiadać uprawnienia budowlane do sprawowania nadzoru nad robotami 
budowlanymi w zakresie niezbędnym do  wykonania przedmiotu zamówienia 

b) Inspektor nadzoru robót sanitarnych – uprawnienia budowlane do 
nadzorowania robót w zakresie instalacji sanitarnych. 

c) Inspektor nadzoru robót elektrycznych – uprawnienia budowlane do 
nadzorowania robót w zakresie instalacji elektrycznych. 

 
Wskazane osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą  
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz 
rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa (Dz.U.2014.1278 z póź. zm.)  
 

 

5. Uwagi : 

a) W trakcie trwania przebudowy i modernizacji pomieszczeń pozostała część 
budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury pozostaje w ciągłym użytkowaniu. 
Roboty budowlane należy prowadzić w sposób nie zakłócający 
funkcjonowania obiektu. W przypadku konieczności czasowego wyłączenia  
z użytkowania niektórych pomieszczeń lub innych utrudnień każdorazowo taką 
sytuację należy z wyprzedzeniem uzgodnić z dyrekcją obiektu, 

b) Na terenie objętym remontem  może znajdować się  stare uzbrojenie (w tym 
kable elektroenergetyczne), dlatego każdorazowo należy skonsultować  
z Zamawiającym możliwość ich rozbiórki lub pozostawienia. 

c) Droga dojazdowa do budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury (ul. H. 
Mniszkówny) oraz parkingi przy budynku są w ciągłym użytkowaniu. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do zorganizowania robót w sposób 
umożliwiający ich użytkowanie. Składowanie materiałów budowlanych, ich 
zabezpieczenie w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie budynku 
SOK obiektów zlokalizowanych w pobliżu budynku, 

d) W cenę oferty należy wliczyć: 
- wartość usługi/dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, 



- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. 
Cena podana przez oferenta jest obowiązująca przez okres ważności umowy  
i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze 
propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom 
 i o najniższej cenie. 
 

6.  Aktualny stan zaawansowania robót: 

 

W drodze przetargu trwają rozmowy z wykonawcą: Usługi Wykonawczo Projektowe 

Adam Kłoskowski ul. Świętojańska 12 A lok. 01, 15-082 Białystok 

Wartość robót wg przygotowywanej umowy z Wykonawcą wynosi: 1.230.000,00 zł 

brutto. 

 

7. Termin wykonania:  

 

- część 1. do 02.12.2022 r. 

- część 2. do 31.05.2023 r. 

 

Wymagany termin końcowy realizacji umowy: wg umowy z wykonawcą robót 

budowlanych – 31 maja 2023 roku. 

 

8. Wykonawca składając ofertę cenową, składa następujące dokumenty: 
 
a) formularz cenowy wg załączonego wzoru, 
b) oświadczenie oferenta, że spełnia następujące warunki: 
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień, 
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
- dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonania samodzielnych 
funkcji w budownictwie dla osoby/osób oraz aktualny wpis na listę Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 
 
9. Miejsce i termin złożenia  oferty cenowej: 
 
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 29 września 2022 r., do godz. 10:00 
w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Sekretariacie Sokołowskiego 
Ośrodka Kultury w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 27, 08-300 Sokołów Podlaski. 
Oferta  otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie 
zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać 
złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania. 
 
10. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował 
kryterium: 
 
- Cena – 100%. 
 
11. Miejsce i termin otwarcia oferty  cenowej: 
 



Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu dnia 29 września 2022 r.,  
o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego, w gabinecie dyrektora SOK, I piętro. 
  
12. Osobą uprawnioną do kontaktów ze zleceniobiorcami jest Sylwester 
Choruta – Kier adm. SOK tel. 510066338 mail: s.choruta@sokolowskakultura.pl 
 
13. Informacje dotyczące zawierania umowy: 
 
W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty  cenowej wybrany  
oferent ma podpisać umowę  w siedzibie zamawiającego 
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej. 
 
 
 
 
Wykaz załączników: 
załącznik nr 1  
- szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru (w wersji papierowej) 
załącznik nr 2  
- formularz oferty cenowej 
załącznik nr 3  
a) Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie wszystkich branż (w wersji 
elektronicznej na nośniku CD) 
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (w wersji 
elektronicznej na nośniku CD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego  
 
 
 
 
 

Szczegółowy zakres obowiązków inspektora Nadzoru 
Inwestycyjnego 

 
 

Zakres usługi 

1. Zakres usługi obejmuje pełnienie funkcji Głównego Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego wraz z Inspektorami Pomocniczymi w branży sanitarnej i elektrycznej,  
nad robotami budowlanymi, elektrycznymi i instalacją sieci wentylacyjnej, 
ciepłowniczej i klimatyzacyjnej. Zakres obowiązków inspektora wynikający z art. 25  
i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351  
z późn. zm.) w szczególności obejmuje: 

• Przekazanie Wykonawcy robót budowlanych przy współudziale 
Zamawiającego terenu budowy, łącznie z dokumentacją projektową oraz 
dziennikiem budowy; 

• Reprezentowanie Zamawiającego w miejscu wykonywania robót przez 
sprawowanie kontroli zgodności wykonania robót budowlanych pod względem 
technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
pozwoleniami na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,  
a także z zasadami wiedzy technicznej; 

• Sprawdzanie jakości Wykonywanych robót i zastosowanych materiałów 
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

• Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub 
zanikających, uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych oraz udział  
w czynnościach odbioru gotowej sieci i przyłączy oraz przekazanie ich do 
eksploatacji; 

• Potwierdzanie faktycznie Wykonanych robót oraz usunięcia wad jako 
podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych; 

• Udział w odbiorach częściowych, i w odbiorze końcowym,  przygotowanie 
w porozumieniu z Zamawiającym i podpisanie protokołów częściowych 
odbioru robót i końcowego protokołu odbioru robót oraz innych niezbędnych 
dokumentów; 

• Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia oraz 
udział w sporządzeniu inwentaryzacji wykonanych robót, a także jej 
sprawdzenie; 

• Sprawdzenie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót 
budowlanych do odbiorów częściowych i odbioru końcowego, sprawdzenie 
dokumentacji powykonawczej; 

• Podejmowanie w toku realizacji Zadania, wspólnie z Zamawiającym, decyzji 
dotyczących zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych; 



• Przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie  
z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,  
a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja faktur; 

• Informowanie Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót 
dodatkowych koniecznych jeśli takie wynikną w trakcie realizacji budowy  
i zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, bądź o konieczności zrezygnowania 
z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią Umowy jaką 
Zamawiający zawarł z Wykonawcą i obowiązującymi przepisami wykonania 
przedmiotu umowy; 

• Dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy; 
• Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie  

i ewentualnych trudnościach w ich realizacji oraz o okolicznościach mogących 
mieć wpływ na przesunięcie umownego terminu zakończenia robót; 

• Uczestnictwo w naradach organizowanych przez Wykonawcę robót 
budowlanych lub Zamawiającego – przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy 
robót budowlanych oraz niezbędnych osób trzecich, sporządzanie z nich 
protokołów, które Zamawiający zatwierdza lub wprowadza poprawki  
w porozumieniu z Wykonawcą. Zatwierdzone protokoły są wiążące dla stron; 

• Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych wszystkich warunków 
realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót 
budowlanych, a w szczególności kontrola i egzekwowanie od Wykonawcy 
robót budowlanych wykonania i rozliczenia inwestycji w wyznaczonym 
terminie wykonania zadania; 

• Uczestnictwo w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych 
poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp., w przypadku 
wyniknięcia kwestii spornych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót 
budowlanych w trakcie realizacji umowy oraz okresie udzielonej przez 
Wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi; 

• Zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości  
w przebiegu realizacji robót budowlanych; 

• Posiadanie i przedkładanie na żądanie Zamawiającego aktualnych 
zaświadczeń o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa przez cały okres realizacji umowy; 

• Składanie cotygodniowych raportów z postępu robót budowlanych, 
zaistniałych problemów technicznych i propozycji ich rozwiązania na ręce 
Zamawiającego. Raport będzie sporządzony, podpisany i wysłany przez 
Wykonawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: 
s.choruta@sokolowskakultura.pl lub dostarczony bezpośrednio do siedziby 
Zamawiającego w każdy poniedziałek do godz. 14.00 za poprzedni tydzień; 

• Zapewnienie na swój koszt i ryzyko zastępcy, posiadającego odpowiednie 
uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku 
niemożliwości wykonywania swoich obowiązków; 

• O ustanowieniu zastępcy oraz przyczynach uzasadniających jego 
ustanowienie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany 
powiadomić pisemnie Zamawiającego i uzyskać jego zgodę. 

2. Wykonawca (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) uprawniony jest do: 

• wydawania osobie kierującej robotami budowlanymi poleceń: usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, przedstawienia 



informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu 
robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń 
technicznych; 

• żądania od osoby kierującej robotami budowlanymi dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania 
dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją. 

 

                                                                                                 

                        

                                                                                                       ……………………… 
                                                                                                               / podpis/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego  
 
 
 
 

/pieczęć firmy, dane Wykonawcy/ 

 
 
                                                                       Zamawiający:  
 
                                                                       Sokołowski Ośrodek Kultury 
                                                                       08-300 Sokołów Podlaski 
                                                                       ul. Wolności 27 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
 
Usługa:  
Pełnienie funkcji Głównego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu 
„Przebudowa Budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury w zakresie konstrukcji 
dachu i adaptacji pomieszczeń poddasza” 
 
 
Zobowiązuje się do realizacji w/w usługi zgodnie z jej zakresem i złożoną ofertą 
za kwotę:   
Netto ………….……………………. PLN,   
 
(słownie:………………………….………………………………………………….…. ) 
Stawka i kwota podatku VAT……% tj.…………………………………..PLN,  
(słownie:………………...…………………………………………………………….…)  
 
Brutto:……………………………… PLN,                                                  
(słownie:…………………………………………………..………………………….....) 
 
 
1. Termin płatności będzie wynosił 30 dni od daty wystawienia faktury, po 
podpisaniu bezusterkowego  protokołu odbioru robót budowlanych objętych usługą 
nadzoru i spełnieniu warunków zapisanych w umowie. 
2. Oświadczam, że CENA OFERTY obejmuje wszystkie koszty wynikające  
z realizacji usługi określonej przez Zamawiającego oraz wynikające z konieczności 
ich poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu usługi. 
3. Oświadczam, że wykonamy usługę nadzoru w III kwartale 2022r. oraz  
w terminie określonym przez Zamawiającego w umowie zawartej z Wykonawcą 
usługi – co nastąpi po zawarciu umowy na roboty budowlane objęte nadzorem. 
4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z wymogami Zapytania Ofertowego i nie 
wnosimy do nich zastrzeżeń oraz posiadamy konieczne informacje niezbędne do 
właściwego przygotowania i złożenia oferty, skalkulowania ceny oraz wykonania 
usługi. 



5. Oświadczam, że jestem związanych niniejszą ofertą na czas 14 dni od terminu 
otwarcia ofert. 
6. Oświadczam, że w przypadku wyboru tej oferty zobowiązuje się do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                               ……………………………………………….. 
                                                                       Podpis osoby/osób uprawnionych 

 


