
 

 

Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego 

 

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

          

 

……………………............................................ 
 (nazwa, adres, nr telefonu, fax-u Wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego składam ofertę cenową na wykonanie 

zamówienia,), którego przedmiotem  jest: 

 

Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb Gminy Zawoja w 2017 roku- etap II.  
    

1. Cena  brutto / za podział wszystkich działek /:  

…………………………………………..…………………………………………...………….. 

Słownie: ……………………………….……………………………………………………….. 

w tym wartość Vat (%) 

……………………………………………………………………………….. 

2. Powyższa cena brutto wyliczona jest zgodnie z nw. zakresem usług: 

L.p. 
Przedmiot 

zamówienia 

Ilość 

działek 
Jednostkowa cena 

netto usługi (zł) 

Jednostkowa cena brutto 

usługi (zł) 

1 

Przygotowanie 

dokumentacji do 

podziału 

nieruchomości 

stanowiących 

własność osób 

fizycznych zajętych 

pod drogi gminne i 

wewnętrzne  

 

 

 

31 

  

Ogólna wartość brutto (31 działek x cen jednostkowych brutto)  

3. Zaoferowane ceny jednostkowe nie podlegają zwiększeniu w trakcie realizacji umowy. 

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do …………. 2017 roku.  

5. Termin płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.  

7. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które były konieczne do 

przygotowania oferty cenowej oraz, że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do 

prawidłowego wykonania zamówienia opisanego przez Zamawiającego w zapytaniu 



 

ofertowym oraz, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy, który był załącznikiem do 

zapytania ofertowego. 

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

a) Wypełniony i parafowany projekt umowy; 

b) Kopie posiadanych uprawnień; 

c) Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu; 

d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu usługi. 

9. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

Niniejszym zastrzegamy, iż informacje składające się na niniejszą ofertę, zawarte na 

stronach od ……..…….…. do …….……….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) i jako takie nie mogą być udostępniane osobom 

trzecim. 

 

 

 

 
................................. dn. .................... 2017  r. 

 

...............................................................  
                 czytelny podpis lub pieczęć imienna 
                    i podpis osoby umocowanej do  

            dokonywania czynności 

              w imieniu Wykonawcy  
        

 

 

                          .......................................................                                                                                                      
        pieczątka firmy 

 

 


