
O G Ł O S Z E N I E  O  Z A M Ó W I E N I U  
z dnia ………… września 2009r. 

„SPORZĄDZENIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 
CZECHOWICE-DZIEDZICE” 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
....................................                                                                                        
       (pieczęć Wykonawcy) 

 

O  F  E  R  T  A 
Zadanie: Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice. 
 
My, niżej podpisani ...................................................................................................................................  

działając w imieniu i na rzecz ...................................................................................................................  
(pełna nazwa Wykonawcy składającego ofertę) 

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

Adres ........................................................................................................................................................  
(ulica, kod, miejscowość, województwo, powiat) 

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

Tel: ......................................................   Fax: ..........................................................................................  

Zobowiązujemy się do wykonania i zakończenia oferowanych usług wraz z usunięciem wszelkich 
wad zgodnie z warunkami umowy: 
za cenę brutto............................................. 

słownie :................................................................................................................................................ 

podatek VAT: ................ % 
netto : …………………………………………………….  
 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 
…………… tygodnie- liczone od daty podpisania umowy z Wykonawcą, do dnia przedłożenia projektu 
uchwały Radzie Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z dokumentacją planistyczną.  
 
Oświadczamy, że: 
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4. Zapoznaliśmy się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do nich żadnych 
zastrzeżeń. 
5. Zobowiązujemy się w razie wybrania naszej oferty do podpisania umowy o treści zgodnej 
z Załącznikiem nr 4 do ogłoszenia w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni- licząc od dnia, stanowiącego 
ostateczny termin do złożenia niniejszej oferty. 
7. *Siłami własnymi wykonamy cały zakres rzeczowy umowy. 
*Przy udziale podwykonawców  zamierzamy wykonać niżej wymienione prace:  
..................................................................................................................................................................  

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

(* niepotrzebne skreślić) 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
                                                                            ............................................................... 

                                 (podpisy upoważnionych przedstawicieli) 

 


