
FORMULARZ  OFERTOWY  

 

Nazwa wykonawcy …………………………………………………..…………………………………………………… 

Adres wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu / fax / e-mail  ……………………………………………………………………………….……………. 

NUMER NIP / REGON …………………………………………………………………………………………………… 

w nawiązaniu do Zapytania ofertowego z dnia 20-01-2016 r. pn. : „Sporządzanie projektów decyzji lokalizacyjnych na 

potrzeby Gminy Czernica”  oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę jednostkową: 

1. Za wykonanie projektu decyzji o warunkach zabudowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

w kwocie ………… zł brutto (słownie: ………………………………………..…. złotych) w tym należny podatek VAT. 

2. Za wykonanie projektu decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy bez zmiany analizy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ………………. zł brutto (słownie: ……………………..……..…….. złotych)  

w tym należny podatek VAT. 

3.   Za wykonanie projektu decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy ze zmianą analizy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ………………….. zł brutto (słownie: …………………………….……. złotych) w tym 

należny podatek VAT. 

4.  Za wykonanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie ………… zł brutto (słownie: ………………………….złotych) w tym należny podatek VAT. 

5. Za wykonanie projektu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ……….….. zł brutto (słownie: ……………………..……...…. złotych) w tym należny 

podatek VAT. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) Zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń. 

2) Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego. 

3) Osobą do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest  

Pan / Pani ……………………………… . tel. kontaktowy ……………………………………………………….………. 

4) W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 5 Zapytania ofertowego oświadczam, 

że w ciągu ostatnich  2 lat należycie* wykonałem 20 analogicznych projektów w okresie ostatnich  2 lat na rzecz: 

Okres realizacji 
usługi (data) 

Przedmiot usługi  
(opis powinien uwzględniać wymogi Zamawiającego określone w  

pkt 5 Zapytania Ofertowego) 

Podmiot, na rzecz którego 
usługa została wykonana  

(nazwa i adres) 

   

* - Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych informacji. 

             ……..………………………………….. 
                                  (data i podpis osoby uprawnionej  

                                                   do reprezentowania Wykonawcy)                                                          
.      


