GN-III.6641.2.29.2017
Załącznik nr 4
(pieczęć adresowa wykonawcy)

................................................................
(miejscowość i data)

OFERTA
Do
.................................................
(Zamawiający)

.................................................
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na utworzenie bazy
danych GESUT oraz BDOT500 dla gminy Przytuły.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych
warunków zamówienia:
W Części A
Obręb ewidencyjny*

Jednostka ewidencyjna
Lp.

1

Id

Nazwa

200706_2

Przytuły

Id

Nazwa

200706_2.0012

Przytuły

Razem:

Powierzchnia
mapy
zasadniczej w
granicach
obrębu
ewidencyjnego
(ha)
128
128

*należy wymienić tylko te obręby na których istnieje mapa zasadnicza

za kwotę
Netto ............................................... zł, słownie..................................................................
...............................................................................................................................................
Brutto .............................................. zł, słownie .................................................................
................................................................................................................................................
W Części B

Jednostka ewidencyjna
Lp.
Id

Nazwa

Obręb ewidencyjny*

Id

Nazwa

200706_2.0020

Bagienice
Borawskie Gm.
Przytuły
Doliwy
Gardoty
Grzymki
Mieczki

200706_2.0001
1

200706_2

Przytuły

200706_2.0003
200706_2.0004
200706_2.0005
200706_2.0007

Powierzchnia
mapy
zasadniczej w
granicach
obrębu
ewidencyjnego
(ha)
33
47
51
64
18
55

200706_2.0008
200706_2.0010
200706_2.0019
Razem:

Mroczki
Obrytki
Wilamowo

61
90
68
487

*należy wymienić tylko te obręby na których istnieje mapa zasadnicza

za kwotę
Netto ............................................... zł, słownie..................................................................
...............................................................................................................................................
Brutto .............................................. zł, słownie .................................................................
................................................................................................................................................
W Części C
Jednostka ewidencyjna
Lp.
Id

Nazwa

Obręb ewidencyjny*

Id

Nazwa

200706_2.0002

Chrzanowo
Kubra
Przebudówka
Nowa Kubra
Pieńki Okopne
Przytuły Kolonia
Przytuły Las
Stara Kubra
Supy
Trzaski
Wagi

200706_2.0006

1

200706_2

Przytuły

200706_2.0009
200706_2.0011
200706_2.0013
200706_2.0014
200706_2.0015
200706_2.0016
200706_2.0017
200706_2.0018
Razem:

Powierzchnia
mapy
zasadniczej w
granicach
obrębu
ewidencyjnego
(ha)
78
117
88
24
81
83
104
47
18
44
684

*należy wymienić tylko te obręby na których istnieje mapa zasadnicza

za kwotę
Netto ............................................... zł, słownie..................................................................
...............................................................................................................................................
Brutto .............................................. zł, słownie .................................................................
................................................................................................................................................
3. Całość zamówienia wykonamy w terminie do dnia 10 grudnia 2017 roku.
4. Przyjmujemy warunki płatności określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik
Nr 3 do SIWZ.
5. Oświadczamy, że sporządzono ofertę zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia.
6. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, a w
przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z załączonym do
specyfikacji wzorem umowy.

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w
SIWZ.
9. Oświadczamy, że dokumenty z napisem “zastrzeżone” stanowią tajemnicę firmy
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione.
10. Oferta została złożona na ....... stronach (kartkach *) podpisanych i kolejno
ponumerowanych od nr ........ do nr ..........
11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty (wymienić wszystkie
załączniki i dokumenty).
1) ...................................................................
2) ...................................................................
3) ...................................................................
4) ...................................................................

..................................................................
(data i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
lub uprawnionych we właściwym upoważnieniu)

