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Załącznik Nr 1 do ogłoszenia z dnia 28.02.2017r.  
dot. Opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stare 
Pole na lata 2017 – 2020, z perspektywą do 2024 r. wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz 
uzyskaniem wymaganych prawem opinii 

 
 

Formularz ofertowy 
 

CZĘŚĆ I 
 
1. Nazwa Oferenta: 

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

2. Adres: 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……… 

 
3. NIP: …………………………………… 4. REGON: …………………………………….. 
 
CZĘŚĆ II 
 
1. Zobowiązania Oferenta 

 
Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia tj. . opracowania Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Stare Pole na lata 2017 – 2020, z perspektywą do 2024 r. wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii. 
 

2. Przedmiot oferty 
 
Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Pole na lata 2017 – 2020,  
z perspektywą do 2024 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii. 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Cena netto  

(zł) 

Stawka VAT  

(w %) 

Cena brutto 

(zł.) 

1. 

Program Ochrony Środowiska 
dla Gminy Stare Pole na lata 
2017 – 2020, z perspektywą do 
2024r. 

   

2. 

w tym: Strategiczna ocena 
oddziaływania na środowiska 
(w tym opracowanie prognozy 
oddziaływania projektu 
dokumentu na środowisko) 

   

Słownie brutto (w. 1): 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym  
i zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie zgodnie  
z wymaganiami Zamawiającego. 

 
3. Załączniki i dokumenty złożone przez Oferenta wraz z ofertą: 

 
o pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta (w przypadku składania oferty przez 

pełnomocnika),  
o wykaz wykonanych usług ( zał. nr.2),  
o dowody potwierdzające należyte wykonanie co najmniej dwóch usług polegających na 

opracowaniu programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko ( zgodnie z zapytaniem),  

o wypis/wydruk z KRS lub CEiDG  
 

4. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert.  
 

 
 
 


