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Załącznik nr 1 

F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y   

Opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności  

dla Miasta Giżycka na lata 2019 - 2022r.” 
 

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

 

ZAMAWIAJĄCY:  
 

Gmina Miejska Giżycko  

Aleja 1 Maja 14  

11-500 Giżycko 

 

WYKONAWCA:  
 

Nazwa: …………………………………………………………….………………….……….... 

Adres: ...………………………………………………………..……………………..………… 

Tel.: …………………………………………….………………………………..……………… 

NIP : ……………………………………………..…………………………................................ 

Adres e-mail ……………………………………………….………………….………………... 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe opublikowane na stronie internetowej 

Zamawiającego, składamy ofertę na opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla 

Miasta Giżycka na lata 2019 - 2022”, podejmujemy się wykonania usługi, w oparciu o warunki 

przedstawione w zapytaniu ofertowym za cenę całkowitą (brutto): 

 

…………………..… PLN (słownie: …………………….…………………..……………….),  

w tym Vat …. %, …………… PLN (słownie: …………..………………..………….……….) 

kwota  netto ………… PLN (słownie: …………………………………………..…………….) 

Jednocześnie, składając podpis pod ofertą, oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem 

ofertowym  i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. Nie podlegamy wykluczeniu oraz 

spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt V ust 1 a),b) oraz ust 2 

zapytania ofertowego. Na potwierdzenie składamy poniżej wykaz doświadczenia oraz zasoby 

kadrowe a także stosowne oświadczenie oraz dokumenty.  

1.WYKAZ DOŚWIADCZENIA, w okresie ostatnich 3 lat (przed terminem złożenia oferty): 

a) 

Lp. 

Tytuł wykonanego opracowania, w tym 

informacja czy był to dokument 

wymagający przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko 

Zleceniodawca 

(nazwa) 

Termin 

wykonania 

opracowania 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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b) 

Lp. 

Nazwa prowadzonego  badania 

ankietowego (elektronicznego) związanego 

z procesem 

przygotowania/wdrożenia/monitorowania 

dokumentów 

strategicznych/planistycznych 

(jakich).  

Dla potwierdzenia do oferty załączyć 

należy wydruk kwestionariusza 

ankietowego 

 

Zleceniodawca 

(nazwa) 

Liczba 

osób, 

która 

wzięła 

udział w 

badaniu 

Termin 

prowadz

onego 

badania 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

2.ZASÓB KADROWY, którym dysponuje (lub będzie dla realizacji przedmiotu zamówienia 

dysponował) Wykonawca:  

Lp. Imię i nazwisko 

W okresie ostatnich 3 lat uczestniczył/a w procesie 

przygotowania dokumentów o tematyce powiązanej z 

przedmiotem zamówienia (zgodnie z pkt V.2 ) – wskazać jakich  

 

Prowadził/a strategiczną ocenę oddziaływania projektu 

dokumentu na środowisko – wskazać jakiego   

1.   

 

2.   

 

3.    

 

        

 

 

Miejscowość………...................…….  dnia ………………....…  

          

……….…………..……….…………………… 
(podpis osoby wskazanej w dokumencie  

uprawniającym do występowania w obrocie   

prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo  

do złożenia oferty) 

 

 

 


