Załącznik nr 4 do zaproszenia
UK.271.2.29.2020

FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.
„Opracowanie analiz ryzyka ujęć wód podziemnych i powierzchniowych
zlokalizowanych na terenie Gminy Istebna”
składamy niniejszą ofertę:

Nazwa wykonawcy:__________________________________________________________
Adres

Kod pocztowy

Tel.

Fax.

REGON

NIP

Adres e-mail

Strona internetowa

Osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy są:

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty oferujemy wykonanie zamówienia dla
poszczególnych punktów zgodnie z opisanymi wymaganiami:
L.p

Nazwa ujęcia

1

Istebna Wilcze - ujęcie powierzchniowe na
potoku Prądowiec (km 2+110), nr działki 75/1

2

Istebna Wilcze – ujęcie podziemne ze studni
wierconej SW-1, nr działki 79

3

Istebna Pietroszonka – ujęcie podziemne ze
źródła, nr działki 2694

4

Istebna Pietroszonka – ujęcie podziemne ze
studni wierconej SW-1, nr działki 2725

5

Istebna Jasnowice – ujęcie podziemne ze studni
wierconej SW-J, nr działki 1694

Cena jednostkowa Cena jednostkowa
netto:
brutto:

1

6

Koniaków Bukowina – ujęcie podziemne z
trzech zabudowanych źródeł, nr działek 1524/4
i 1525/2

7

Koniaków Tyniok – ujęcie podziemne ze studni
wierconej SW-K, nr działki 2003

8

Koniaków Gańczorka – ujęcie powierzchniowe
na rzece Olzie (km 83+820), nr działki 2782

9

Jaworzynka Krężelka – ujęcie powierzchniowe
na potoku Krężelka, nr działki 4545

NETTO:

BRUTTO:

Całkowita cena zamówienia :

Słownie brutto:
………………………………………………………………………………………………..
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
Znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Oświadczamy, że nie zalegamy z uiszczeniem należnych opłat na rzecz: Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie
dla Wykonawcy.
Oświadczamy o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych
oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za
przestępstwo skarbowe.
Uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczamy, że usługi zaoferowane w ofercie spełnią wszystkie wymagania
przedstawione w zapytaniu ofertowym.
W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do
podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

..............................., dnia ...........................

……………………………………………………..
podpisy Wykonawcy
2

