
 

Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty  
z dnia 21 maja 2020 r. , znak:  KI.6721.05.2020   

……………dn.……………… 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa i adres Wykonawcy  

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

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

NIP: ................................................................................ 

REGON: ……………………………………………… 

tel. .................................................................................. 

fax ……….………………….………….……………… 

e-mail …………………………………………………… 

 

GMINA KRZYŻANÓW 

Krzyżanów 10, 99-314 Krzyżanów 

 

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach 

Kaszewy Dworne, Kaszewy Kolonia, Kuchary, Julianów, Malewo, Micin, Rustów i Wojciechowice, 

w zakresie określonym uchwałą Rady Gminy Krzyżanów nr XIV/122/2020 z dnia 15 maja 2020 r., 

wraz z prognozą oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko oraz prognozą skutków 

finansowych uchwalenia planu, oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymogami zawartymi w przedmiotowym zaproszeniu za następującą kwotę: 

cena ofertowa netto:  ………………...…………….. zł 

podatek VAT ……. %  : …..….……..……………… zł 

cena ofertowa brutto: ............................................ zł     ( słownie:............................................. 

..................................................................................................................................................................) 

1. Cena zawiera wszelkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

2. Oświadczam/y, że zapoznałem się/zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert i nie 

wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem/zdobyliśmy konieczne  informacje  do 

przygotowania oferty. 



3. Prace objęte zamówieniem zobowiązuję/zobowiązujemy się wykonać w terminach określonych 

w harmonogramie prac i płatności, stanowiącym załącznik do projektu umowy załączonej do 

zaproszenia do złożenia oferty.   

4. Oświadczam/y, że: 

 posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia, 

 posiadam/y wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia, 

 dysponuję/dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

 znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

5. Oświadczam/y, że załączony do zapytania ofertowego wzór umowy został zaakceptowany  

i zobowiązuję/zobowiązujemy  się  w  przypadku oferty do zawarcia  umowy  na  wyżej  

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

6. Oświadczam/y, że akceptuję/akceptujemy termin płatności proponowany przez Zamawiającego 

w projekcie umowy. 

7. Oświadczam/y, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

8. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) ………………………………………………    

 2) ……………………………………………… 

     3) ………………………………………………   

 4) ……………………………………………… 

 

 

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

(Czytelny podpis osoby/osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz 

pieczątka/pieczątki) 

 

 

 

 

 


