Załącznik Nr 1
Pełna nazwa Wykonawcy

Nr uprawnień zawodowych
Adres siedziby Wykonawcy
Ulica, Nr budynku
Miejscowość, kod pocztowy
Województwo
Adres do korespondencji
NIP
REGON / KRS
Nr telefonu do kontaktu
Nr faksu do kontaktu
Adres e-mail do kontaktu
Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do kontaktowania się z Zamawiającym

Formularz ofertowy
na Obsługę geodezyjną Urzędu Gminy Istebna w okresie od marca
2021r. do grudnia 2021r.
I

Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i zdobyliśmy niezbędną
wiedzę do prawidłowego sporządzenia oferty oraz, że zrealizujemy zamówienie
w terminie określonym w zapytaniu znak RI.271.2.9.2021 z dnia 15 lutego 2021r.

Cena ofertowa (należy wpisać wartość pozycji Razem)
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową:
…………………………………………….. zł brutto
(słownie: ………………………………….zł brutto),

Zgodnie z poniższym zestawieniem:
Przewidywana
Lp.

Rodzaj usługi

Jednostka

ilość usług do
końca roku
2021

1.

2.

3.
Podział pierwszej
działki na dwie

4.

Cena

Cena

jednostkowa

jednostkowa

netto (zł)

brutto (zł)

5.

6.

Wartość brutto
oferty
kol.4 x kol.6
(zł)
7.

6

Za każdą następną
1.

Podział

wydzieloną działkę z

nieruchomości

tej samej działki

5

Podział kolejnej
działki w ramach

5

jednego zgłoszenia
Stabilizacja
2.

nowopowstałych pkt.
w wyniku podziału
Wznowienie znaków

3.

granicznych/
ustalenie granic wraz
ze stabilizacją

4.

Rozgraniczenie
nieruchomości

Za pierwszy pkt. w
ramach roboty
Za każdy następny
pkt.
Za pierwszy punkt
Za każdy następny
punkt
Za pierwszy punkt
Za każdy następny
punkt

5.

Odszukanie

Za pierwszy punkt

istniejących znaków

Za każdy następny

granicznych

punkt

6

24
3
15

2
4
1
2

Sporządzenie
wykazu zmian
6.

synchronizacyjnego

Dla jednej działki

1

do 0,3000 ha

1

do 1 ha

1

(przejścia z parcel na
działki ewidencyjne)
Sporządzenie mapy
7.

do celów
projektowych

Razem:

…………………..
(cena ofertowa)
(suma wartości z
kol.7)

II Oświadczam, że uważamy się za związanych ofertą w okresie 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
III Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
IV Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
V Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a
także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
VI Znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
VII Oświadczamy, że nie zalegamy z uiszczeniem należytych opłat na rzecz: zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta lub Gminy stosownie
dla wykonawcy.
VIII Oświadczamy o braku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych
oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za
przestępstwo skarbowe.
IX Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).
X Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami ogłoszenia o konkursie ofert i nie
wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.
XI Oświadczamy, że usługa zaoferowana w ofercie spełnia wszystkie wymagania
przedstawione w ogłoszeniu o konkursie ofert.
XII Oświadczamy, że akceptujemy warunki zawarte w projekcie umowy.
XIII W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do
podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

……………..….., dnia ……………..
……………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

