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                   Załącznik nr 1 do Zaproszenia  
 
Nazwa zamówienia: Opracowanie „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Giżycka, o której 

mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.) w latach 2015-2019”. 

 
  

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ 
FIRMA: ........................................................................................................................................... 
Z SIEDZIBĄ W ................................................ PRZY UL. ..........................................................  
O NUMERZE REGON ....................................................  
I NIP ..................................................................... 
Oferujemy wykonanie i zakończenie oferowanych prac oraz usunięcie wszelkich wad zgodnie   
z warunkami umowy za ryczałtową kwotę:  
* netto ...................................... złotych / słownie: ........................................................................... 
       .......................................................................................................................................złotych. 
* VAT ...................................... złotych / słownie: ........................................................................... 
       .......................................................................................................................................złotych. 
* brutto ...................................... złotych / słownie: ......................................................................... 
       .......................................................................................................................................złotych. 
Wyżej wymienione wynagrodzenie obejmuje całość prac związanych z zamówieniem i będzie obowiązywało 
przez cały okres objęty umową. 
ORAZ: 
1.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do składania ofert i przyjmujemy bez zastrzeżeń jego 

warunki i postanowienia łącznie z projektem umowy. 
2.  Jeżeli nasza oferta zostanie przyjęta, podejmujemy się podpisać umowę w ciągu 5 dni od daty ostatecznego 

rozstrzygnięcia postępowania. 
3.  Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin złożenia 

ofert, a w przypadku wyboru naszej oferty przez cały czas trwania umowy. Pozostanie ona dla nas wiążąca 
i może zostać przyjęta w dowolnym czasie przed upływem tego okresu.  

4. Zobowiązujemy się dostarczyć opracowanie stanowiące przedmiot umowy do dnia………….. 
5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 

oraz że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 
6. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia.  
7. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne  

lub społeczne/uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległych 
płatności podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne *.    

8. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w ilości ……………. sztuk wykonanych opracowań analizy zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do oferty załączamy wykaz wykonanych opracowań 
(załącznik nr 2 Zaproszenia). 

 
 
 
 ..................... dnia .................... r.               ............................................................ 
                  Podpis i pieczęć Wykonawcy 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 


