FORMULARZ OFERTY
Przedmiotem zamówienia jest
Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu
Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w granicach
administracyjnych Gminy Maków Podhalański Powiatu Suskiego oraz inwentaryzacji stanu lasu
wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury oceny oddziaływania na środowisko w standardzie
wykonania zgodnie z Zarządzeniem nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zn.
ZU.6007.3.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczania środków związanych z
funduszem leśnym na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu, o których mowa w art.
21 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach.
1. Wykonawca:
Nazwa Wykonawcy ..............................................................................................................................
Adres Wykonawcy ................................................................................................................................
Nr NIP ...................................................................................................................................................
Nr REGON ............................................................................................................................................
2. Osoba do kontaktów (w sprawach niniejszej oferty):
Imię i nazwisko ..................................................................................................................................
Adres służbowy ....................................................................................................................................
Telefon, Fax ..........................................................................................................................................
3. Oświadczenia Wykonawcy
1. Dysponuję wyposażeniem technicznym, zatrudniam osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania zamówienia.
2. Zapoznałem się z warunkami niniejszego zamówienia wyszczególnionymi w opisie przedmiotu
zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz oświadczam, że zdobyłem wszelkie niezbędne
informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
4. Gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia z należytą starannością, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Oświadczam, że wykonam zamówienie w terminie do 15.06.2022 r.
6. Udzielam Zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancji na okres 7 lat - licząc od dnia
podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego
7. Załączony do zapytania projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuje się
w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
8. Akceptuję wzór umowy powierzenia przetwarzania danych i zobowiązuje się do jej zawarcia w
przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej.
4. Cena za wykonanie zamówienia
Oferuje wykonanie w/w opracowania za cenę
netto: .................................................... zł
słownie ………………………......................................................................................................................... zł
brutto:.................................................... zł
słownie ……………………………………………………............................................................................. zł

w tym cena jednostkowa wykonania uproszczonego planu urządzenia 1 hektara lasu/ inwentaryzacji
stanu 1 ha lasu
netto: ………………………………………….....zł / ……………………………………………………….. zł
brutto: ………………..……………………….….zł /……………………………………………………….. zł

...............................................
data, miejscowość

...................................................
podpis osoby upoważnionej

