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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Nr sprawy ROŚ-FPL.2601.1.2021 

 

                                                                                                                           
 

        

 

 

 FORMULARZ OFERTOWY 
 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. 
„Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030r.” zgodnie z 

wymogami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty: 
 

po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych 
informacji oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 
………………………………. (słownie) ............................................................... 
............................................................................................................................................
....... zł) w tym: 
cena netto: ……………………………. (słownie 

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

....................................................................................................................... zł) 

podatek VAT w wysokości ……% stanowi kwotę …………………………. 

(słownie…………………………………………………………………………………………

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

..........zł) 

1. Oświadczamy, że: 
a) cena, która została określona w ofercie – jest ceną ryczałtową i została tak 

skalkulowana, aby obejmowała wykonanie całości przedmiotu zamówienia 
opisanego w zaproszeniu do składania ofert i jego załącznikach, jest ceną 
kompletną, jednoznaczną i ostateczną, uwzględniającą wszelkie koszty związane 
z właściwym przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia (w tym 
również koszty związane z koniecznością przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, jeżeli będzie wymagana), 

b) otrzymaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia, 
c) zapoznaliśmy się warunkami realizacji zamówienia określonymi w zaproszeniu do 

złożenia oferty oraz uznajemy się za związanych określonymi w nim 
postanowieniami i zasadami postępowania, 

d) uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia 
ofert, 

e) wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, prawdziwe i 
rzetelne, 
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f) zapoznaliśmy się z projektem umowy, zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej Oferty do zawarcia umowy na określonych w tej umowie warunkach, w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

g) akceptujemy warunki płatności, określone przez Zamawiającego w projekcie 
umowy. 

 

2. Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralna część są:  

1) ………………………………………………………………………………………………  

2) ……………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………… 

 

Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 

Imię i nazwisko…………………………………………………. 

Telefon…………………………………………………………. 

E-mail…………………………………………………………… 
. 

 

 

........................, dn. .........................        ……………………………………………        
Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 
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  ZAŁĄCZNIK NR 2 
Nr sprawy ROŚ-FPL.2601.1.2021 

 
 

 
                                                                                     
_____________________________________                     

                          

             (pieczęć firmowa oferenta) 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
określonych w art. 57 ustawy Pzp 

 

Składając ofertę w zaproszeniu do złożenia oferty nr ROŚ-FPL.2601.1.2021 na 
zadanie pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030” 
oświadczam/my, że zgodnie z art. 112 ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.). 

 
1. posiadam/my zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
2. posiadam/my kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 
3. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie   zamówienia; 
4. posiadam/my zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania 

zamówienia; 
 
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie 
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiajacego w zaproszeniu do złożenia 
oferty. 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 
konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 
 

 

 

 

........................., dn. .........................                ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 
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