
Załącznik nr 1                                                                                
…………………., dnia …………. 

 

FORMULARZ OFERTY 

Na usługę poniżej 30 000 euro 

(nazwa rodzaju zamówienia) 

 
I. Nazwa i adres Zamawiającego 

GMINA PRZYRÓW 

ul. Częstochowska 7 

42-248 Przyrów 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia  

„Projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Przyrów” wg Uchwały Nr XVIII/123/2020 Rady gminy w Przyrowie 

z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów oraz 

„Projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 

sołectw: Sieraków, Staropole, Sygontka i Zalesice.” zgodnie z Uchwałami Nr 

XVIII/119/2020 do Nr XVIII/122/2020 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 30 grudnia 2020r    

Opracowanie w/w Studium i planów zagospodarowania przestrzennego obejmuje 

przygotowanie: pism do uzgodnień, opinii, oraz innych opracowań wymaganych przy 

sporządzaniu  projektu zmian Studium i Planów zagospodarowania przestrzennego, udział 

w posiedzeniu Komisji Urbanistycznej, przedstawienie Radzie Gminy do zatwierdzenia 

projektów zmian oraz przygotowanie dokumentacji planistycznej do Wojewody. 

Uchwały do zatwierdzenia muszą być przygotowane w edytorze aktów prawnych.   

Zmiana Studium i zmiana planów zagospodarowania przestrzennego oprócz wersji 

papierowej muszą być sporządzone na nośniku elektronicznym. 

III. Nazwa i adres oferenta  

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

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

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

IV. Cena za realizacje zamówienia 

1) Cena brutto (z podatkiem VAT) PLN ………………………………………………..…. 

(słownie: …………………………………………………………………………………….), 

2) Cena netto PLN …………………………………………………………………………… 

(słownie: ……………….................................................................................................) 

W tym: 

 Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Przyrów   -  …………………. zł brutto, 

 Projekt zmiany Planów zagospodarowania przestrzennego dla 4 sołectw: 

 Sołectwo Staropole - ………………… zł brutto, 

 Sołectwo Sygontka - ………………… zł brutto, 

 Sołectwo Sieraków - ………………… zł brutto, 

 Sołectwo Zalesice - …………………. zł brutto, 



3) termin wykonania zamówienia: Zgodnie z załączonym do oferty harmonogramem 

4) warunki płatności: 21 dni. 

V. Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń. 

2. Oświadczam, że posiadam wymagane uprawnienia urbanistyczne i zobowiązuję się do  

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie oraz z warunkami podanymi w zaproszeniu. 

W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuje się do przedłożenia uprawnień w  

wymaganym zakresie wraz z zaświadczenie przynależności do Izby. 

VI. Załączniki 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
………………………………………………. 

 (podpisy i pieczątki osób upoważnionych) 


