Zał. nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy
…………………………………………………........................................................................................
Adres...........................................................................................................................................................
Telefon........................................................................................................................................................
REGON.......................................................................................................................................................
NIP….…………………………………………………………………………………............................
Tel.………………………………………………………………………………………………..………
Adres poczty elektronicznej……………………………………………………………..……………...
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w rozeznaniu cenowym na „Opracowanie

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał – Etap
XVI” oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie postanowienia zawarte w istotnych
warunków zamówienia, oraz wzorze umowy.
1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami umowy.
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto …….........………………..........zł
(słownie złotych:……….…………...........................................................), w tym podatek VAT wg
stawki ....%.
3. Deklaruję wykonanie prac objętych zapytaniem ofertowym, w terminach:
1) projekt zmiany mpzp gminy i miasta Rychwał wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
o których mowa w art. 17 pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
opracowane zostaną w terminie do 4 miesięcy od podpisania niniejszej umowy,
2) projekt zmiany mpzp gminy i miasta Rychwał wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w celu wyłożenia do publicznego wglądu opracowany zostanie w terminie do 4 miesięcy od
podpisania niniejszej umowy.
4. Oświadczam, że cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
5. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
6. Informuję, że*:
 nie zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.
 zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
a) wykonanie części dotyczącej .......................... firmie …............... z siedzibą w ….................. .
b) wykonanie części dotyczącej .......................... firmie …............... z siedzibą w ….................. .
c) ….................................................................................................................................................
7. Oświadczam, że osoba, która będzie pełniła funkcję „Głównego Projektanta” posiada następujące
doświadczenie w pełnieniu funkcji Głównego Projektanta dla niżej wymienionych opracowań
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w tym zmian planu):
Imię i nazwisko osoby pełniącej funkcję „Głównego Projektanta”, posiadającego określone
przepisami prawa uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………………………………………………………

Lp.

Nazwa opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
(w tym zmian planów)

1.
2.
3.

8. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy – załącznik nr 4 i zobowiązuję się,
w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia przedmiotowej umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

9. Oferta składa się z ......... kolejno ponumerowanych stron.
Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1. .......................................................................................
2. .......................................................................................
3. .......................................................................................
4. .......................................................................................
5. .......................................................................................
6. .......................................................................................

…………………, dnia ..… stycznia 2021 r.
…………………………………………
data i podpis Wykonawcy
* niepotrzebne skreślić
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