
   
 

 
 
 

Projekt: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Karczew” współfinansowany przez  
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Infrastruktura i Środowisko 

Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

GMINA KARCZEW 

ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew 

Tel.: 022 780-65-16       Fax: 022 780-75-53     e- mail: um@karczew.pl 

NIP: 532-19-62-030 REGON: 013269226 

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Karczew” 

III. Tryb postępowania: 

Zapytanie ofertowe poniżej 30000 euro. 

IV. Dane wykonawcy: 

Nazwa : 

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

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

Adres : 

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

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

Numer telefonu : ................................................................................ 

Numer faksu: ..................................................................................... 

Adres e-mailowy: .............................................................................. 

NIP : ................................................................................................... 

Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z rozdziałem II Zapytania 

ofertowego za cenę brutto w kwocie …………………………………………….…. zł., 

(słownie:……………………………………………………………………………...zł),  

w tym 

cena netto : .................................................zł 

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

Podatek VAT ............% tj................................zł  

( słownie: ………………………………………………………………………..……….) 
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Na cenę tę składają się następujące ceny jednostkowe: 

Lp. Wyszczególnienie zadań Cena netto Cena brutto Termin wykonania 

(do) 

 

1 Opracowanie planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Karczew 

   

2 Stworzenie bazy danych    

3 Szkolenia dla pracowników    

4 Informacja i promocja dotycząca udziału 

dofinansowania PO IiŚ w stworzeniu 

planu gospodarki niskoemisyjnej, 

upublicznianie 

informacji o opracowaniu planu 

   

5 Opracowanie elementów 

wykorzystywanych w opracowywanych 

bądź aktualizowanych planach 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i gaz (bądź ich założeń) 

   

6 Przeprowadzenie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko 

   

 RAZEM   - 

 

IV. Oświadczenia 

1. Potwierdzam, że cały przedmiot zamówienia wykonamy do dnia: 30 sierpnia 2015 r. 

2. Oświadczam, że: 

 Zapoznałem się z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do 

nich zastrzeżeń, 

 Uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, 

 Uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni, 

 W razie wybrania naszej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ……………………………………………….. 

2) ……………………………………………….. 

3)………………………………………………. 

 

 

 

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

   (miejscowość i data)    (podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 


