Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
(Znak sprawy: RRG.271.2.14.2022)

A. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO.
Gmina Olszanica zwana dalej „Zamawiającym”
Olszanica 81, 38-722 Olszanica,
NIP: 688-12-46-016, REGON: 370440057,
Adres poczty elektronicznej: gmina@olszanica.pl
Adres stron internetowych: www.bip.olszanica.pl

B. DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW.
1. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
NIP ……………….…………..…….……..……………., REGON..............................................................................

Dane teleadresowe na które
z niniejszym postępowaniem:

należy

przekazywać

korespondencję

związaną

 adres korespondencyjny: …………………………………………………………….…………………………
 numer faksu: ……………………………………, numer telefonu: …………..………………………………
 e-mail: ………………………………………...........................................................................................................

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:

................................................................................................................................................................
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C. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
W związku z zapytaniem ofertowym na zadanie pn.:

„Wykonywanie Uproszczonych Planów urządzenia Lasów
dla Gminy Olszanica na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2032 r.”
Oferuję/oferujemy* wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem robót zamieszczonych w opisie
przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym

Zadanie: Wykonywanie Uproszczonych Planów urządzenia Lasów
dla Gminy Olszanica na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2032 r.

1.

Składowe ceny ofertowej:
Powierzchnia
lasów Gminy
ha
1
600,8673

2.

Oferowana
cena
jednostkowa
netto za 1hektar
2

Podatek
VAT
Stawka …..
/kwota
3

Oferowana cena
jednostkowa
brutto za 1
hektar
4

Wartość
oferty netto

Wartość
oferty brutto

5=(1x2)

6=(1x4)

Za cenę ofertową:
powierzchnia lasu 600,8673 ha x ………………… = netto ........................................................... zł
Cena za 1 ha

podatek VAT ……… %, .......................................................... zł
brutto ........................................................... zł
(słownie brutto: ……………........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………zł).

D. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA
OFERTOWEGO
1. Oświadczam/y, że powyższa cena zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w
przypadku wyboru niniejszej oferty.
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2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi
przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę/wnosimy do
nich żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z zapytaniem ofertowym i projektem
Umowy.

4. Zobowiązujemy się dotrzymać oferowanego terminu realizacji zamówienia.

E. ZOBOWIĄZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA.
1. Akceptuję proponowany przez Zamawiającego projekt umowy, który zobowiązuję się podpisać
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz zapoznaliśmy się z klauzulą
informacyjną RODO.

…………………………………………
(miejscowość i data)

…………………………………..……………………
(pieczęć i podpis Wykonawcy
lub Pełnomocnika)
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