
 

 

Dane dotyczące zamawiającego 

GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM 

Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem 

tel.: 018 440 10 35, fax: 018 440 10 35 wew. 20 

NIP: 734-348-28-12; REGON: 491892191 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa  .............................................................................................................................................  

Siedziba ............................................................................................................................................  

Nr telefonu/faks ................................................................................................................................  

Nr NIP................................................................................................................................................  

Nr REGON ........................................................................................................................................  

Adres poczty elektronicznej ……………………………………………………………………… 

Zobowiązania wykonawcy 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia : 

Wykonanie rozgraniczenie nieruchomości: dz. ew. 87/3 obr. Tropie od nieruchomości oznaczonych w 

ewidencji gruntów jako dz. ew. 84/23, 87/34, 87/4 i 87/43 obr. Tropie w celu ustalenia przebiegu granic 

i utrwalenia punktów granicznych nieruchomości - na potrzeby prowadzonego postępowania 

administracyjnego 

Za cenę brutto ………………………słownie …………………………………………………………………………………………………zł 

Kwota netto ………………………słownie ………………………………………………………………………………………………………zł 

Należny podatek VAT ………… % ……………………………………………………………………………………………………………zł 

 

Oświadczam (-y), że wykonam (-y) przedmiot zamówienia w terminie:  

Etap I .….……………….. dni od daty podpisania umowy.  

Etap II .………………….. dni od daty podpisania protokołu odbioru etapu I.  

UWAGA!!! zaoferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć dla: Etapu I – 

90 dni od daty zawarcia umowy. Etapu II – 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru Etapu I. 

 

Oświadczam, że : 

1) nie podlegam wykluczeniu z postępowania w trybie zapytania ofertowego, 

2) Spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu wskazane w zapytaniu ofertowym,  



 

 

3) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia (z 

uwzględnieniem postanowień zawartych w zaproszeniu do składania ofert), 

4) zapoznałem się z treścią zaproszenia do składania ofert dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę 

do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty, 

5) akceptuję wskazany w zaproszeniu do składania ofert okres związania ofertą tj. 30 dni, 

6) Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do  

jej podpisania, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

7) Wykonawcą usługi będzie ......................................................................................................................  

posiadający wszystkie wymagane prawem uprawnienia. 

6) Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w postępowaniu, do podpisywania oferty oraz 

innych dokumentów związanych z postępowaniem i podejmowania decyzji w imieniu firmy jest: 

…………………………………… ........................................................................................................................  

7) Termin płatności : 30 dni 

Inne : .............................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zastrzeżenie wykonawcy 

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

……………………………………………………… 

( imię i nazwisko ) 
Podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 


