
Załącznik nr 1 do powtórnego zapytania ofertowego (sprawa: ITR.7011.7.2022)

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY
............................................................................

............................................................................  
nazwa i adres Wykonawcy

NIP: ....................................................

REGON:...............................................  

tel.: ....................................................  

adres e – mail: .................................... Zamawiający
Gmina Krzepice
ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulic: Wieluńska, 
Nowokrzepice w Krzepicach”(zapytanie powtórne), po zapoznaniu się z opisem, zakresem i warunkami 
realizacji zamówienia Ja/My, niżej podpisany/i, 

_______________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz: 

_______________________________________________________________________ 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:  ___________________ zł brutto

/słownie brutto/________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(VAT: …........ %, netto: …......................................... zł)

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w zapytaniu. 
3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty 
wyznaczonej na składanie ofert. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy i 
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że wypełnione zostały obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały 
pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

......................................................                             ........................................................................
miejscowość i data       /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej



Załącznik nr 2 do powtórnego zapytania ofertowego (sprawa: ITR.7011.7.2022)

Oświadczenie o posiadaniu właściwych uprawnień do projektowania
 lub o dysponowaniu osobą posiadającą takie uprawnienia

Ja niżej podpisany oświadczam, że

- *posiadam uprawnienia do projektowania upoważniające mnie do sporządzenia 
dokumentacji wymaganej w niniejszym postępowaniu i przynależę do Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa (PIIB)

- *dysponuję osobą posiadającą uprawnienia do projektowania upoważniające do 
sporządzenia dokumentacji wymaganej w niniejszym postępowaniu i przynależącej do 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB)

W załączeniu przedstawiam kopię uprawnień i zaświadczenie o przynależności do PIIB

* - niewłaściwe skreślić

......................................................                             ........................................................................
miejscowość i data                                                                      /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej


