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FORMULARZ OFERTY: 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na opracowanie dwóch opinii ornitologicznych                              

i chiropterologicznych dla budynków: Domu Parafialnego Starego oraz Domu Parafialnego Nowego 

Parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Batorzu po przeprowadzonej inwentaryzacji 

przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt w tym ptaków i nietoperzy na 

potrzeby termomodernizacji budynków, w ramach projektu pod tytułem: „Termomodernizacja Domu 

Parafialnego Starego oraz Domu Parafialnego Nowego Parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa 

i Męczennika w Batorzu oraz montaż instalacji PV” planowanego do realizacji przy wsparciu 

NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne. Część 

1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, ogłoszonego przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. 

Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, Batorz Pierwszy 48, 23-320 Batorz. 

 

Ja, niżej podpisana/podpisany: 

 

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

(imię i nazwisko) 

 

Działając w imieniu i na rzecz............................................................................................................. …. 

 

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

(nazwa przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej NIP) 

 

1. OŚWIADCZAM, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym ogłoszonym przez 

Zamawiającego i w pełni je akceptujemy, 

2. OŚWIADCZAM, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 

zapytania, 

3. OŚWIADCZAM, że dysponujemy odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami, 

niezbędnymi do należytego zrealizowania przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się wykonać 

zamówienie ze szczególną starannością, według najlepszej wiedzy i umiejętności, 

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i przyjętych standardów. 

4. OŚWIADCZAM, że do wykonywania przedmiotu zamówienia, skierowane zostaną następujące 

osoby:  

 

Lp. Rodzaj 

specjalisty 

Imię i nazwisko  Doświadczenie 

[ilość lat] 

Wykonane opracowania 

1. Inwestor 

2. Nazwa opracowania 

3. Rodzaj budynku 

1. Ornitolog   1. 

2. 

3.  

2. Chiropterolog   1. 

2. 

3.  
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5. CENA 

Z tytułu świadczenia usługi, opisanej przez Zamawiającego, oczekuję wynagrodzenia w 

wysokości: 

.......................................... złotych netto, kwota podatku VAT .................. przy stawce ........... % 

.......................................... złotych brutto 

(słownie: ............................................................................................................) złotych brutto. 

 

 

........................................................................................... 

      podpis osoby / osób upoważnionych do 

      występowania w imieniu wykonawcy 

 

 

 

 


