
 

Załącznik Nr 1 

   

…………………………………. 

 

Nazwa oferenta, adres(pieczęć) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Gmina Poręba 

Ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba 

 

a)firma (nazwa, adres) __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

b) REGON: |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | NIP : |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | 

 

c), tel. __________________________, faks ________________________________ 

 

1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest „Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie miasta 

Poręba w 2021 roku” 

oferujemy wykonanie prac za cenę brutto……………………. złotych łącznie z …….% podatku VAT na którą 

składa się wynagrodzenie netto w wysokości………………………………. zł., za jeden ostateczny projekt 

decyzji. 

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie od 01.01.2021 do 31.12.2021r. 

3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodne z ogólnymi warunkami umowy, określonymi 

w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz ogólnymi warunkami umowy i nie wnosimy do 

nich zastrzeżeń. 

5. Uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

6. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu 

wskazanym przez zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że: 

- posiadam(-y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

- posiadam(-y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję(-emy) osobami 

zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 

- znajduję(-emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. 

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym postępowaniu.2) 

8. Oferta zawiera .............ponumerowanych stron. 

9. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

 

...................., dn. .................                                                           Uprawniony przedstawiciel 

 

/niepotrzebne skreślić 

 
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1).  
2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 
wykreślenie). 


