Załącznik nr 1
Znak sprawy: IR.271.BU.6.2018

………………………………………
pieczęć firmowa oferenta

………………………………
miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY
„Opracowanie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta
Kunów oraz sołectw: Janik, Miłkowska Karczma, Kurzacze i Rudka”
I. Zamawiający:
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie
ul. Warszawska 45B, 27 - 415 Kunów
NIP: 661-21-59-982, REGON: 291009805
Tel.: 41 261-31-74
Fax: 41 261-31-94
www.kunow.pl
II. Wykonawca:
NAZWA WYKONAWCY:
ADRES:
NIP:
REGON:
KRS:
NUMER TELEFONU:
NUMER FAKSU:
ADRES E-MAIL:
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY
UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTÓW /
TEL.:
NR KONTA BANKOWEGO

III. W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe poniżej 30.000 euro pn.: „Opracowanie projektów zmian
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Kunów oraz sołectw: Janik,

Miłkowska Karczma, Kurzacze i Rudka” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie
z warunkami określonymi w przedmiotowym Zapytaniu ofertowym, za cenę ryczałtową:
1. CENA OFERTY:
Cena netto: ………………………………………………………………………. złotych
Słownie: ………………………………………………………………………………………………… złotych
plus podatek VAT ………… % kwota VAT: ……………………………….. złotych
Cena brutto wykonania usługi wynosi: …………………………………….. złotych
Słownie: …………………………………………………………………………………………………… złotych.
W tym w następującej wysokości dla poszczególnych części:
a) wynagrodzenie za miejscowość Kunów ……………….. zł
.....................................................złotych);
b) wynagrodzenie za miejscowość Janik …………………. zł
.....................................................złotych);
c) wynagrodzenie za miejscowość Miłkowska Karczma ………………….
....................................................złotych);
d) wynagrodzenie za miejscowość Kurzacze …………………. zł
....................................................złotych);
e) wynagrodzenie za miejscowość Rudka
…………………. zł
..................................................złotych).
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2. TERMIN REALIZACJI:
Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia realizacji całości przedmiotu zamówienia w terminie
do dnia ………………….……, z tym że:
a) Część nr 1: dla miasta Kunów w ciągu ……….. miesięcy od dnia podpisania umowy,
b) Część nr 2: dla sołectwa Janik w ciągu ……….. miesięcy od dnia podpisania umowy,
c) Część nr 3: dla sołectwa Miłkowska Karczma w ciągu ……….. miesięcy od dnia
podpisania umowy,
d) Część nr 4: dla sołectwa Kurzacze w ciągu ……….. miesięcy od dnia podpisania umowy,
e) Część nr 5: dla sołectwa Rudka w ciągu ……….. miesięcy od dnia podpisania umowy,
3. Oświadczam, że:
1. jestem/śmy w stanie zrealizować zamówienie zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu
ofertowym,
2. posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
3. w cenie mojej/naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia i nie ulegnie ona zmianie przez cały czas jego realizacji,
4. zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia,
zamieszczonymi w Zapytaniu ofertowym oraz akceptuje/my je i nie wnoszę/wnosimy do nich
żadnych zastrzeżeń,

5. wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego został przeze mnie/przez
nas zaakceptowany i zobowiązuje/my się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do
zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego,
6. zdobyłem/liśmy wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz
wyceniłem/liśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy,
7. znajduje/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia,
8. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie, dotychczasowe zamówienia na rzecz
odbiorców zrealizowałem/liśmy z należytą starannością,
9. dysponuje/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
10. nie posiadam/y zaległości podatkowych,
11. nie posiadam/y zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne,
12. na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/dostarczymy niezwłocznie odpowiednie
dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu,
wszystkie informacje są zgodne z prawdą,
13. uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym,
14. wyrażam/y zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy,
15.  przewiduje/my powierzenie podwykonawcom realizację zamówienia w części
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...........................................................................................
(należy podać nazwy firm podwykonawców oraz opis części zamówienia i wartość procentową
zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć realizacji podwykonawcy).

 nie przewiduje/my powierzenia podwykonawcom realizacji części zamówienia
(W przypadku gdy Wykonawca nie zaznaczy właściwej odpowiedzi lub nie wypełni powyższego punktu, Zamawiający
uznaje, że Wykonawca zamierza wykonać cały przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców)

16. oferta wraz z załącznikami została złożona na ………. kolejno ponumerowanych stronach,
17. załącznikami do niniejszej oferty są:
1) …………………………………………………………………………… str. ………………
2) …………………………………………………………………………… str. ………………
3) …………………………………………………………………………… str. ………………
4) …………………………………………………………………………… str. ………………
5) …………………………………………………………………………… str. ………………
właściwe zaznaczyć „x”

......................................................................................................
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania oferenta na
podstawie wpisu do rejestru lub ewidencji albo na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa)

