
 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji ofertowej na zadanie: „Wykonanie 
opinii/ ekspertyzy biegłego w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji 
wodnych, dotyczącej naruszenia stosunków wodnych na działce nr ewid. 110/10 i częściowo 
81 obręb Gródek nad Dunajcem w Gródku nad Dunajcem mogących mieć szkodliwy wpływ na 
grunty sąsiednie, tj. na działkę nr ewid. 110/9 i 110/7 obr. Gródek nad Dunajcem w Gródku 
nad Dunajcem - na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego, realizowane na 
podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm,) oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, 
zgodnie z wymogami opisu przedmiotu i zakresu zamówienia. 

 

1. Nazwa i adres Wykonawcy: 

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………… 

ul. ……………………………………………………………………………… numer domu …………………... 

kod …………………….. miejscowość ………………………………………………………………………….. 

tel. ………………………………… fax ………………………… e-mail ……………………………………….  

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

KRS ……………………………………… 

pełnomocnik……………………………….……………………………………………………………………… 

nr rachunku bankowego …………………………………………………………………………………………. 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:  
 

Cena brutto          .................................. zł. 

  (słownie   .............................................................................................................................................) 

na którą składa się: 

a) wynagrodzenie netto w wysokości     ……………………….. zł. 
 
b) oraz podatek od towarów i usług (VAT)

1
 

 
□  w wysokości    ……………………% na podstawie art. ... ust. ....pkt ..... ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 10 z późn. zm.) 
   
lub  
□ przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. ... ust. ....pkt ..... ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 10 z późn. zm.). 
 
W podanej wyżej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

                                                 
1
 wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem x 

 



 

 

 

2. Termin wykonania zamówienia:  …………………………………………………………………………………… 

 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmuję warunki w nim zawarte. 

 

4. Oświadczamy, że posiadam wiedzę specjalistyczną w zakresie hydrologii, stosunków wodnych  

lub melioracji wodnych, konieczną do przygotowania oferty. 

 

5. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6.  Dodatkowe informacje:  

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

……………………………………                                                    ……………………………………………….. 
                   (miejscowość, data)                                                                                      (pieczęć firmy, podpis osoby upoważnionej) 
 
 
 
 


