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                    Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

                     RIG.271.1.2019.MM z dnia 12.12.2019 r. 

 

 

 

……………………………..…………..      

       (nazwa pieczęć wykonawcy) 

 

          

 

         Gmina Radomin 

         Radomin 1a 

         87-404 Radomin 

          

 
 

                

Formularz Oferty 

na wykonanie zamówienia pn.: „Usługi urbanistyczne” 

 

…………………………………………………….....…………………...……….…............................... 
(pełna nazwa wykonawcy/NIP/REGON) 

 

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

(adres siedziby/adres do korespondencji) 
 

 

nr tel. ………………………, fax ……………..............., e-mail ………………..…………….. 

Nr rachunku bankowego………………………………………………………………..………..…….... 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na: 

a) Projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:  

Cenę netto ………………………. zł, podatek VAT……………………. zł, Cenę brutto……………….... zł 

 

b) Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Cenę netto ………………………. zł, podatek VAT……………………. zł, Cenę brutto………………… zł  

 

c) Projekt zmieniający wydaną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:  

Cenę netto ………………………. zł, podatek VAT……………………. zł, Cenę brutto………………… zł 

 

d) Projekt zmieniający wydaną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Cenę netto ………………………. zł, podatek VAT……………………. zł, Cenę brutto………………… zł  

                                    

e) Opinia urbanistyczna o potrzebie lub braku przeprowadzenia postępowania w sprawie 

uzyskania decyzji o warunkach zabudowy: 
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Cenę netto ………………………. zł, podatek VAT……………………. zł, Cenę brutto………………… zł 

f) Opinia urbanistyczna o potrzebie lub braku przeprowadzenia postępowania w sprawie 

uzyskania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

Cenę netto ………………………. zł, podatek VAT……………………. zł, Cenę brutto…………………. zł        

                                                             

g) Opinia urbanistyczna o potrzebie lub braku przeprowadzenia postępowania w sprawie 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 

Cenę netto ………………………. zł, podatek VAT……………………. zł, Cenę brutto…………………. zł  

 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do  niego zastrzeżeń.                      

W razie wybrania oferty zobowiązuje się po realizacji zamówienia na warunkach określonych w miejscu                       

i terminie określonym przez zamawiającego. 

 

3. Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami. 

 

4. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

 

5. Osoba bądź osoby wyznaczone ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym:       

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

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

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

 

6. Akceptuję(my) projekt umowy będący załącznikiem do zapytania ofertowego. 

 

7. Oświadczam(y), że firma, którą reprezentuję(my): 

 

a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

……………………………..dnia…………………… 

 

 

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

                                    (podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej, pieczątka wykonawcy) 


