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                                                                                                                                          Załącznik nr 1

     ......................................................
          pieczęć wykonawcy
                                                                                                        ………….……, dn…………..………

Znak sprawy: RG-PKR.2.2017                                                                          

     Gmina Kawęczyn

Kawęczyn 48,

62-704 Kawęczyn

                                                                                             ( nazwa i adres zamawiającego)

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na:

     „Przygotowanie i opracowanie  program rewitalizacji dla gminy Kawęczyn”
przedmiot zamówienia

1. Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa: …………………………………………………………………………..........…………
Adres: ……………………………………………………………………………............………
NIP:    …………………………………………………………………………………..............…
REGON: ………………………………………………………………………….............………
Nr rachunku bankowego: ………………………………………………………………...

2. Oferuję wykonanie usługi, będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu 
przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

cena netto.............................................zł 
podatek VAT w wysokości (….. %): ……….………… zł 
cena brutto..........................................zł 

 (słownie brutto: ...............................………………………………………...……………………zł)
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w tym:
Formularz podziału kosztów

L.P. Nazwa Jednostka
miary

Ilość Cena netto Cena brutto

1. Promocja projektu – sporządzenie
dwóch  artykułów  oraz
opracowanie i wydruk 300 ulotek

kpl. 1

2. Opracowanie  diagnozy  służącej
wyznaczeniu  obszaru
zdegradowanego  i  obszaru
rewitalizacji

szt. 1

3. Badanie ankietowe dzień. 1
4. Spotkanie warsztatowe osobodzień 2
5. Sporządzenie  Lokalnego

Programu Rewitalizacji
szt. 1

6. Spotkania informacyjne szt. 5
7. Przeprowadzenie  strategicznej

oceny  oddziaływania  na
środowisko

szt. 1

Razem

3. Oświadczam iż wykonałem …........... dokumentów strategicznych oraz analiz. Załączam 
referencje/ protokoły odbioru szt.............
4. Oświadczami iż dysponuje osobą , która jest autorem lub współautorem ekspertyzy z zakresu 
rewitalizacji przygotowanej dla jednostek samorządu terytorialnego. Jest to 
Pan/Pani..................................…..................
5. Potwierdzam termin realizacji zamówienia: do dnia 30 września 2017 roku
6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń.
7. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
8. Oświadczam, że akceptuje harmonogram prac przewidziany przez Zamawiającego i 
zobowiązuje się do jego przestrzegania.
9. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są: 

- ………………………………………………………….

- ………………………….............................................

- ………………………….............................................

- ………………………….............................................

- ………………………….............................................
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                         …………………………………………

                                                                                                                           (podpis i pieczęć osoby upoważnionej)


