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ZAPYTANIE  OFERTOWE 

 

             Gmina Charsznica zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie 

mapy do celów projektowych do projektu budowlanego zagospodarowania centrum 

miejscowości Miechów –Charsznica  dla zadania pn.”Rewitalizacja centrum Gminy w 

msc.Miechów-Charsznica” wg. niżej zamieszczonego zakresu: 

- mapa do celów projektowych ma być wykonana w skali 1:1000. 

- zakres zamówienia obejmuje sporządzenie map dla obszaru do 13 ha 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość konsultowania z Wykonawca wszelkich innych 

istotnych kwestii związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

                                     Złożona oferta powinna zawierać wszystkie dane zawarte w 

załączonym formularzu ofertowym Wykonawcy. 

Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę 

sporządzenia i termin wykonania. 

Do oferty należy dołączyć zaakceptowany wzór Umowy. 

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, przesłana faksem na 

nr.41/3836240,bądż dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego. 

Termin składania oferty upływa w dniu 10.04.2015r do godz.15.00 

Wybór najkorzystniejszej ofert nastąpi w oparciu o następne kryterium: 

Cena – 100% 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
 
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa:     ........................................................................................................... 
   
Siedziba: ..........................................................................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................    
 
Numer telefonu:  ……........................................   
 
Numer faksu:   ……. ..................................... 
 
Numer NIP:   ................................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego 
 
Urząd Gminy  Charsznica 
Kolejowa 20 
32-250 Charsznica 
 
Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do zaproszenia  do  złożenia oferty na wykonanie map do celów projektowych rewitalizacji 
centrum gminy w msc. Miechów-Charsznica ,  oferuję  wykonanie zamówienia, zgodnie ze 
Specyfikacją zawartą   w zaproszeniu do składania ofert  za cenę: 
 
Cena oferty 
 
cena netto.............................zł  
 
(słownie: .............................................................................................................zł) 
 
podatek VAT..........................zł 
 
cena brutto.............................zł 
 
(słownie: .............................................................................................................zł) 
 
Oświadczam, że: 
 
  Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: ……………….. 
 
  Termin płatności: 21 dni  
  
  Reklamacje będą załatwiane w terminie ……. dni od daty zgłoszenia. 
  
Oświadczam że : 
 
1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją zawartą w zaproszeniu, nie wnoszę żadnych 
zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w projekcie Umowy.  
3. Oświadczam, że załączone do zaproszenia  postanowienia umowy / wzór umowy zostały przeze 
mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
 
 
............................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy/ 

 

 


