Załącznik Nr 1 do SIWZ
- formularz ofertowy

……………………………………………..

…………………..…………………

/Nazwa i adres Wykonawcy/

/miejscowość i data/

Starosta Piski
12-200 Pisz
Pl. Daszyńskiego 7
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając

na

zaproszenie

do

wzięcia

udziału

w

postępowaniu,

ogłoszonym

w

dniu

1 lutego 2007r., prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę związaną z:
ETAP I
- Założeniem ewidencji budynków na miasto Biała Piska w programie EWOPIS WIN v. 3.15 i EWMAPA
WIN v. 7. Powierzchnia 324 ha, ilość działek 1150, liczba budynków ok. 1050, liczba wyodrębnionych lokali około
200.
ETAP II
- Wykonaniem numerycznej mapy zasadniczej miasta Biała Piska, powierzchnia 324 ha w programie EWMAPA
WIN v. 7.
Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, oferujemy realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia za
cenę:

…………………………………..………………………………………………………………………….. zł netto
………………………………..……................................................................................................ zł brutto,
słownie

.................................................................................................................................................zł,

w tym należny podatek VAT ……............ %, w tym:
Etap I .......................................................................................................................................... zł brutto
w tym podatek VAT wynosi ..................................................................................................................... zł
Etap II ........................................................................................................................................... zł brutto
w tym podatek VAT wynosi ..................................................................................................................... zł
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oświadczamy, że cena uwzględnia wykonanie opracowania wg warunków szczegółowych stanowiących integralną część
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 4).
Usługę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia realizować będziemy w okresie od podpisania umowy
do 31 października 2007 r., w tym etap I – założenie ewidencji budynków miasta Biała Piska do 4 października 2007 r.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń
oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać samodzielnie, bez udziału podwykonawców, a w przypadku takiej
konieczności - za zgodą wyrażoną na piśmie Zamawiającego.
W przypadku unieważnienia postępowania zwracam się z prośbą o poinformowanie nas o kolejnym postępowaniu.

……………………………………………………..
podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy

Uwaga:
Jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez
upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

