
 
  Załącznik nr 1  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

OFERENT          ZAMAWIAJĄCY 

…………………………………………….   GMINA KOTLIN 

…………………………………………….     ul. Powstańców Wlkp. 3 

……………………………………………     63- 220 KOTLIN 

 

Nawiązując do zapytania do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie 

zadania w postaci kompleksowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kotlin na lata 2016-

2023 wraz z działaniami towarzyszącymi wymienionymi w części I zapytania ofertowego  oraz jeśli 

będzie wymagane  przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko. 

 oferuję zrealizowanie zamówienia: 

Za kwotę brutto .......................................................                                                        zł    

 

(Słownie ......................................................................................................................................) 

 

w tym kwota podatku VAT ............% ......................................... zł 

(Słownie ......................................................................................................................................) 

 
Na w/w kwotę składa się: 

Nazwa zadania  Kwota netto Kwota brutto 

Analiza i diagnoza obszaru 
zdegradowanego oraz 
przewidywanego do objęcia 
programem rewitalizacji 
 

  

Badania sondażowe   

Konsultacje społeczne nr 1 
 

  

Opracowanie Gminnego 
Programu Rewitalizacji 

  

Konsultacje społeczne nr 2   

Przeprowadzenie strategicznej 
oceny oddziaływania na 
środowisko 
 

  

Prezentacja założeń i celów 
Gminnego Programu 
Rewitalizacji 

  



 
 

TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA ……………………… ( zgodnie z zapisami zapytania 

ofertowego rozdział IV ). 

 

1. Oświadczam, że : 

 

a) Zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego, akceptuję zawarte w nim warunki i nie 

wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń, 

b) Akceptuję warunki płatności, 

c) Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i sporządzę 

go zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert, 

d) Jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT*. 

2. Uznaję się za związanego zasadami postępowania określonymi w zapytaniu ofertowym. 

3. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

4. Potwierdzam, że wszystkie zawarte w ofercie informacje są aktualne na dzień składania 

ofert. 

5. Oświadczam, że jestem/ nie jestem * powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. 

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiazania między 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych  

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą. 

6. Oświadczam, że posiadam odpowiedną wiedzę i doświadczenie na temat umożliwiający 

realizację przedmiotu zamówienia. 

7. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

8. Oświadczam, że zapewnię/ nie zapewnię* udziału co najmniej jednego eksperta ds. 

rewitalizacji przy pracach nad Lokalnym Programem Rewitalizacji. Ekspert ds. rewitalizacji 

to osoba, która jest autorem lub współautorem minimum jednego programu rewitalizacji. Pod 

pojęciem programu rewitalizacji Zamawiający rozumie lokalny, miejski lub gminny program 

rewitalizacji przyjęty uchwałą rady. 

9. Posiadam doświadczenie w zakresie przygotowania podobnych dokumentów strategicznych 

dla jednostek samorządu terytorialnego : 

l.p. Rodzaj i nazwa dokumentu 

strategicznego 

Rok wykonania  Nazwa jednostki 

samorządu 

terytorialnego 



 
1    

2    

….    

 

 

10. Ekspert ds. rewitalizacji jest autorem lub współautorem minimum jednego programu rewitalizacji 

 

L.p. 

 

Nazwa programu rewitalizacji 

 

Rok wykonania 

Nazwa jednostki samorządu 

terytorialnego 

1    

2    

…..    

 

12. Załączniki do formularza oferty potwierdzającego doświadczenie Wykonawcy w zakresie 

przygotowania podobnych dokumentów strategicznych dla jednostki samorządu terytorialnego oraz 

doświadczenie eksperta ds. rewitalizacji. 

1. ………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………… 

Oferta została złożona na  ….........  kolejno ponumerowanych stronach - od strony nr ............ do 

strony ........... . 

 

W skład oferty wchodzi ................ załączników. 

 

........................................., dnia ................. 

                 (miejscowość) 

 

 

    ……………………………………..................................................................... 

                                                     (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania 

                                             zobowiązań w imieniu firmy) 

 


