
Załącznik Nr 1 

Nazwa Wykonawcy 

oraz adres siedziby: 

OFERTA 

Na „Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdwin wraz z niezbędnymi 
opracowaniami" oferujemy: 

1) Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego za cenę: 
netto: 	 złotych (słownie brutto zł: 	  

brutto: 	 złotych (słownie brutto zł: 	  

w tym podatek VAT, w kwocie 	.. zł  

2) Wskazujemy liczbę  wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, min. 3 
projektów studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub jego 
zmiany, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 

Lp. Nazwa zadania Podmiot dla którego realizowano 

zamówienie i data wykonania zmówienia 

2.  

3.  

3) Wskazujemy liczbę  wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, min. 2 
bilansów przewidzianych w art. 10 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), wraz z 
dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. 

Lp. 	 Nazwa zadania 
	

Podmiot dla którego realizowano 

zamówienie i data wykonania zmówienia 

2. 

4) Oświadczamy, że posiadam potencjał  techniczny umożliwiającego wykonania zamówienia 
w wersji elektronicznej zgodnie z założeniami Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę  informacji 
przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) oraz ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 
o infrastrukturze informacji przestrzennej. 

str. 



5) Oświadczamy, że: 
a) zobowiązujemy się  wykonać  zamówienie w terminie wskazanym w umowie. 
b) akceptujemy warunki płatności; 
c) zapoznaliśmy się  z warunkami podanymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 

zamówienia i umowie i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 
d) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 
e) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego, 
f 	uważamy się  za związanych niniejszą  ofertą  przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, 
6) W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się  do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
7) Oferta została złożona na 	 .. stronach 
8) Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

a.  
b.  
C. 

d. 
9) Nazwa i adres WYKONAWCY nr telefonu 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy 
oraz pieczątka/ki 
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