
Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego z dnia 18.07.2019 r. 

dotyczącego  sporządzenie  Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia 

 

.....................................................                                                                                                              
          Miejscowość, data 

………………………….. 
Pieczątka Wykonawcy 

FORMULARZ   OFERTY 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 24.06.2019 r. na opracowanie Karty Informacyjnej 

Przedsięwzięcia z opcją sporządzenia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla 

PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCEGO NA CELU OCHRONĘ ZŁOŻA WÓD LECZNICZYCH, 

POPRZEZ POSZERZENIE OBSZARU GÓRNICZEGO „CIEPLICE”, Z POWIERZCHNI      

10,7 km² DO POWIERZCHNI  55,9 km², UTWORZONEGO DLA CIEPLICKIEGO ZŁOŻA 

WÓD LECZNICZYCH,  

 

oferujemy wykonanie zamówienia: 

za całkowita cenę ……………… PLN plus należny podatek VAT w wysokości ……………… PLN,  

co stanowi za łączną cenę brutto ……………………... PLN w tym: 

1) Sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia za całkowitą cenę ryczałtową w wysokości 

netto .....…………... zł plus obowiązujący podatek VAT w wysokości ………………. , co daje 

całkowitą wartość wynagrodzenia w wysokości brutto …………….. zł (słownie: 

……………………………………… złotych 00/100), 

2) Sporządzenie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko za całkowitą cenę 

ryczałtową w wysokości netto .....…………... zł plus obowiązujący podatek VAT w wysokości 

………………. , co daje całkowitą wartość wynagrodzenia w wysokości brutto …………….. zł 

(słownie: ……………………………………… złotych 00/100), 

 

Oświadczenia  
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia do składania ofert i nie wnosimy  

do niego zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania niniejszej  Oferty. 

2. Uważamy się za związanych złożoną Ofertą na czas 30 dni od upływu terminu składania   ofert. 

3. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać: 

a) siłami własnymi* 

b) siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców*.  
* niepotrzebne skreślić 

4. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do opracowania Karty Informacyjnej 

Przedsięwzięcia w terminie do 90 dni od daty zawarcia umowy i złożenia wniosku o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia w terminie do 2 dni roboczych                      

od zaakceptowania KIP przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy (zawartymi w treści  

Zapytania Ofertowego)  i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 

zgodnej z niniejszymi postanowieniami,  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że: 

 posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

 posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym                         

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*. 
* niepotrzebne skreślić 

 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert w przedmiotowym 

postępowaniu. 



7. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie 

nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK). 

8. Informacje ogólne o wykonawcy: 

1) Nazwa firmy 

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

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

2) Siedziba ( wg KRS) oraz numer telefonu, faksu, e-maila: 

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

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

3) Nazwiska i imiona osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań ( oświadczeń woli) z KRS-u 

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

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

4) Forma organizacyjna ( wg KRS-u) 

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

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

5) NIP ............................. REGON ........................................ Nr KRS ………………… 

6) Dane personalne osoby do kontaktów - imię i nazwisko oraz numer telefonu, faksu,  

e-mail: 

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

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

 

9. Inne informacje 

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować na adres: 

…………………………………………………………………………………………………… 

10. Załącznikami do niniejszej Oferty są: 

1) Wykaz usług, 

2) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, 

3) Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne                     

i społeczne. 

 

 

 

 

..................................................... 
(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

właściwej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy)  
 


