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Załącznik nr 2 do zaproszenia  

 

Oferta Wykonawcy 

 

1.Wskazanie ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ustalone jako 

wynagrodzenie ryczałtowe wynosi: 

 

              ………………………..zł  +  …………………………… zł   =  ……………………….. zł 

                            / netto /                        / VAT 23% /                          / brutto / 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………… zł); 

w tym: 

1) wynagrodzenie ryczałtowe za opracowanie dokumentacji projektowej wynosi 

 

              ………………………..zł  +  …………………………… zł   =  ……………………….. zł 

                     / netto /                        / VAT 23% /                          / brutto / 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………… zł); 

 

2) wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie nadzoru autorskiego wynosi  

 

              ………………………..zł  +  …………………………… zł   =  ……………………….. zł 

                     / netto /                        / VAT 23% /                          / brutto / 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………… zł). 

 

2.Wskazanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia. 

a) złożenie wstępnej koncepcji programowo-przestrzennej inwestycji w terminie 

……. tygodni od dostarczenia przez inwestora wytycznych technologicznych. 

b) złożenie koncepcji programowo przestrzennej obiektu w terminie …..… dni od 

daty złożenia wstępnej koncepcji. Zamawiający zaakceptuje koncepcję lub 

zgłosi uwagi w terminie 14 dni od jej przedłożenia przez Wykonawcę.   

c) złożenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w terminie ….… tygodni od daty 

akceptacji koncepcji programowo-przestrzennej. 

d) złożenie projektu budowlanego oraz wykonanie analizy kosztów realizacji 

przedmiotu zamówienia nie później niż w terminie ………………. od dnia 

podpisania umowy. 

e) złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji nie 

później niż w terminie …………………………………….. od dnia podpisania umowy. 
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f) sprawowanie nadzoru w zakresie monitorowania i uzupełniania projektu 

budowlanego na etapie postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę – do 

dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 

 

3.Dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe oferenta/członków zespołu oferenta: 

1.………………………………. 

2.……………………………… 

3……………………………….. 

4……………………………….. 

5.……..……………………….. 

itd. 

 

4. Wykaz projektów w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich piętnastu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 

podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania. 

1……………………………………………. 

2……………………………………………. 

3…………………………………………….. 

4……………………………………………. 

itd. 

 

5.Wykaz osób i pomiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie pracami projektowymi, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego i wyksztalcenia, niezbędnych 

do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informację o podstawie dysponowania tymi osobami, załączając dokumenty potwierdzające 

doświadczenie zawodowe osoby mającej pełnić funkcję koordynatora projektu w 

koordynowaniu robotami, polegającymi na zaprojektowaniu magazynu/hurtowni 

farmaceutycznej zgodnie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną (GDP) oraz specjalisty ds. walidacji 

w przeprowadzaniu analizy ryzyka i kwalifikacji projektowej DQ. 

1………………………………………………. 

2……………………………………………… 

3……………………………………………… 
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4……………………………………………... 

itd. 

 

……………………………………………. 

(Czytelny podpis i pieczęć 

podmiotu uprawnionego 

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

Załączniki : 

1. …. 

2. …. 

3. …. 

 

 


