Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego z dnia 05.03.2019 r.

Gmina Lądek-Zdrój
ul. Rynek 31
57-540 Lądek-Zdrój

OFERTA
NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
I. Dane oferenta:
Nazwa: ........................................................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................................................
nr telefonu: …............................................................ e-mail ....................................................................
NIP ....................................................... REGON ........................................
Odpowiadając na zapytanie ofertowe Gminy Lądek-Zdrój z dnia 5 marca 2019 r., na wykonanie
rozgraniczenia nieruchomości położonej w Lądku-Zdroju, oznaczonej geodezyjnym numerem działki 259
(AM-6), obręb 0003 Stare Miasto, z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi geodezyjnymi numerami
działek 260/4, 255/1, 319/2, obręb 0003 Stare Miasto, składam następującą ofertę, zgodną z wymogami
Zamawiającego.
II. Cena ofertowa:
Oferuję(my) wykonanie kompleksowego przedmiotu zamówienia za cenę brutto:
………………………………………… słownie złotych:………………………………………………………….
III. Oświadczam/y, że:
1) zapoznałem się / zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami zamówienia, nie wnosimy do nich zastrzeżeń
oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
2) posiadam/y uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym jego realizację,
3) znajduję się/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia,
4) deklaruję/my ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu
ofertowym.
IV. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
W załączeniu kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień wynikających
z art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.
2101 ze zm.).
Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie przez Gminę Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31,
57-540 Lądek-Zdrój, przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawą o
Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r., (DZU 2018 poz. 1000) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

................................ dn. ............................

........................................................
podpisy osoby/osób upoważnionej/ych do
reprezentowania Wykonawcy

