Załącznik Nr 2 do „Zapytania ofertowego nr 2/2016”
FORMULARZ OFERTY

.............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
/ nazwa i adres oferenta/

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe 2/2016 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia ............................2016 r.
zwane dalej “Zapytaniem ofertowym”, oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:
„Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
na terenie powiatu kutnowskiego”, którego przedmiot jest zgodny z zakresem opisanym w Zapytaniu
ofertowym zwanego dalej “Zamówieniem”.
Cena urządzenia 1 ha powierzchni leśnej:
netto: .............................. zł, słownie złotych: ....................................................................................
............................................................................................................................................................

brutto: .................................. zł, słownie złotych:................................................................................
............................................................................................................................................................
w tym: VAT ....................... %, słownie ..............................................................................................
............................................................................................................................................................

1. Informuję, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego

zastrzeżeń.
2. Oświadczam, iż Zamówienie zrealizujemy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczam, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy,

niezbędne do zrealizowania przedmiotu Zamówienia.
4. Oświadczam, iż uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego

wykonania Zamówienia.
5. Oświadczam, że w zakresie realizacji przedmiotu Zamówienia będę ponosić całkowitą

odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie danych osobowych w udostępnionych
dokumentach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
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6. Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do:

a) 31 maja 2017 r. – w zakresie prognozy oddziaływania na środowisko, o ile będzie wymagana,
dla wybranych projektów uproszczonych planów urządzenia lasów - z uwzględnieniem faktu,
iż projekty tych planów będą niezbędne dla przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko. Wykonawca zobowiązany jest zatem uwzględnić termin przekazania
Zamawiającemu projektów tych dokumentów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko celem uzyskania przez Zamawiającego opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi,
b) 30 czerwca 2017 r. – w zakresie projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla 108
obrębów ewidencyjnych, położonych w gminach: Bedlno, Dąbrowice, Nowe Ostrowy,
Krośniewice, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Oporów, Strzelce, Żychlin, Miasto Kutno.
7. Oświadczam, iż akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy

zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym, w terminie i miejscu wskazanym
przez Zamawiającego.
8. Oferta składa się z ............. stron kolejno ponumerowanych.

9. Załączniki do niniejszej oferty, stanowiące jej integralną część:

Załącznik nr 1. Wykaz obrębów ewidencyjnych, dla których Wykonawca wykona uproszczone plany
urządzenia lasu
Załącznik nr 2. Formularz oferty
Załącznik nr 3. Oświadczenie
Załącznik nr 4. Wykaz usług
Załącznik nr 5. Umowa

Inne……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

.............................................

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

miejscowość i data

podpis i pieczęć Wykonawcy
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