Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego
z 17 maja 2019 r.
............................................
(pieczęć Wykonawcy)
.......................... dnia..............................

OFERTA
Urząd Miejski
w Koninie
Wydział Geodezji i Katastru

Odpowiadając na publiczny konkurs ofert wykonania prac geodezyjnych dotyczących
rozgraniczenia nieruchomości położonych na terenie gminy Konin składam ofertę na jej wykonanie, za cenę przedstawioną w poniższej tabeli:
Lp

1

Sprawa GM

Nazwa
obrębu

Numer działki

GM.6830.1.2018

Osada

307/1, 306 i 308/4

Cena netto w zł.

Podatek VAT
Cena brutto w zł.

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonałem usługi polegające na rozgraniczaniu nieruchomości – co najmniej 2 usługi – w ilości ……………
Oświadczam, że posiadam uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania
zamówienia. Zlecone prace będzie wykonywał geodeta uprawniony:

………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko geodety, zakres i numer uprawnień geodezyjnych

I.

Oświadczam, że:
a) oferowana cena brutto obejmuje całość prac objętych zamówieniem w zakresie określonym w publicznym konkursie ofert,

b) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia,
c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia,
d) zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o publicznym konkursie ofert wraz z załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami oraz zasadami postepowania,
e) zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty,
f) uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni liczony od dnia otwarcia ofert.

II.

W przypadku uznania przez Zamawiającego mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się:
a) zrealizować zamówienie na warunkach określonych w publicznym konkursie ofert, co
w szczególności dotyczy warunków określonych przez: Załącznik nr 3 - Wzór umowy,
b) do zawarcia umowy zgodnie ze Załącznikiem nr 3 – Wzór umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

III.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część oferty
Wykonawcy, są:

1.......................................................................................................................
2. ......................................................................................................................
3. ......................................................................................................................

..........................................................
data i podpis osoby uprawionej do reprezentowania
Wykonawcy oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu

