
 

Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa Wykonawcy 

 

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

Adres siedziby 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nr telefonu/nr faxu 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP, REGON 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na  

ZAKUP PROJEKTU BUDOWLANEGO I TECHNOLOGICZNEGO 

oferuję/emy realizację wykonania przedmiotu  zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu 

ofertowym na warunkach i zasadach w nim określonych. 

 

 

 

 

 

 



 

Opis przedmiotu zamówienia:    

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z  poniższym opisem: 
Nazwa Wymagania  

TAK/NIE (Uwaga! Należy wypełnić każde pole) 

1. Zakup projektu budowlanego i technologicznego 

Opis: 

- przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie, w 

skład którego muszą wchodzić dokumentacja 

architektoniczno-budowlana wraz z projektem 

zagospodarowania terenu oraz niezbędnymi opiniami 

i uzgodnieniami potrzebnymi do uzyskania pozwolenia 

na budowę dla hali produkcyjnej wraz z częścią 

socjalno-biurową oraz uzyskanie pozwolenia na 

budowę. 

 

W skład projektu architektoniczno-budowlanego wchodzić muszą:  

- projekt zagospodarowania terenu  

- projekt architektury  

- projekt konstrukcji stalowej hali  

- projekt fundamentów  

- projekt instalacji grzewczej  

- projekt instalacji wentylacyjnej  

- projekt przyłącza gazowego  

- projekt instalacji gazowej  

- projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej  

- projekt przyłącza wodno-kanalizacyjnego  



- projekt instalacji kanalizacji deszczowej  

- projekt instalacji elektrycznej  

- projekt przyłącza elektrycznego  

- projekt dróg i placów manewrowych  

Dokumentacja techniczna winna być wykonana w 

języku polskim, w zgodności z Polskimi Normami 

budowlanymi oraz przepisami {Polskiego Prawa 

budowlanego, wykonana i weryfikowana przez 

polskich uprawnionych projektantów. 

 

W skład projektu technologicznego wchodzić musi: 

- rozmieszczenie funkcjonalne pomieszczeń 

produkcyjnych i pomocniczych w projektowanym 

Zakładzie 

 

- rozmieszczenie parku maszynowego w 

pomieszczeniach produkcyjnych uwzględniając 

obowiązujące przepisy, ze szczególnym 

uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

- rozmieszczenie i zagospodarowanie pomieszczeń 

socjalno-sanitarnych, zapewniających zatrudnionym 

pracownikom wykonywanie pracy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

 

- opis procesu technologicznego z podaniem ilości 

zapotrzebowanych surowców podstawowych i 

pomocniczych(podaniem ich charakterystyki i 

wymagań) oraz wyrobów gotowych 

 

- zagadnienia transportu zewnętrznego i 

wewnętrznego 

 

- zestawienie zapotrzebowania czynników 

energetycznych 

 



- zestawienie zatrudnienia z rozdziałem na kobiety i 

mężczyzn oraz na zmiany 

 

-wytyczne niezbędne do wykonywania projektów 

branżowych 

 

Projekt technologii poprzedzony musi być 

wykonaniem koncepcji, która po akceptacji przez 

Zamawiającego oraz wstępnej akceptacji przez 

rzeczoznawców ds. bhp, sanepidu i ppoż. Będzie 

podstawą do wykonywania projektu budowlanego. 

 

 

Cena jednostkowa netto przedmiotu zamówienia wynosi: 

…………………………………………………………………………..  

Słownie:……………………………………………………………… 

Cena jednostkowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi: 

   ………………………………………………………………………. 

Słownie: …………………………………………………………… 

Podatek VAT przedmiotu zamówienia wynosi: 

……………………………………………………………………….. 

Słownie:………………………………………………………….. 

 

Termin wykonania zamówienia:…………………………………………………. 

Termin ważności oferty:………………………………………………………. 

 

Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/simy do niego 

zastrzeżeń oraz przyjmuję/emy warunki w niej zawarte. 

W przypadku wyboru naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do zawarcia pisemnej 

umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania 

zamawiającego. 

 



 

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

miejscowość, data      podpis osoby/osób 

uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


