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"Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Kiełczygłów wraz z 

utworzeniem metadanych dla  zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu 

„zagospodarowanie przestrzenne” 

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 (Oś PRIORYTETOWA IV 

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - DZIAŁANIE IV.2 E - USŁUGI PUBLICZNE 

Realizacja zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w art. 4 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Zamawiający: 

Gmina Kiełczygłów 

ul. Tysiąclecia 25 

98-358 Kiełczygłów 

 

 

Dane dotyczące Wykonawcy 

Nazwa ………………………………………………………………………………………………… 

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

Siedziba ………………………………………………………………………………………………… 

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

Nr telefonu/faks/e-mail  ……………………………………………………………………………….. 

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

NIP ………………………………………………………………………………………………...  

REGON ………………………………………………………………………………………….  

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym zapytaniem 

ofertowym na zadanie pn. "Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy 

Kiełczygłów wraz z utworzeniem metadanych dla  zbiorów i usług danych przestrzennych z 

tematu „zagospodarowanie przestrzenne”, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości 

wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz projekcie umowy. 
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Łączna kwota za wykonanie całego zamówienia wynosi: 

Netto w zł…………………………………………………………………………………………  

słownie  ………………………………………………………………………………………….. 

VAT w zł …………………………………………………………………………………………  

słownie  ………………………………………………………………………………………….. 

Brutto w zł ……………………………………………………………………………………….  

słownie ………………………………………………………………………………………….. 

Powyższa kwota obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy płatne będzie w terminie 14 dni od dnia dostarczonej 

faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Za termin płatności przyjmuje się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze VAT. 

Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do 30 czerwca 2015r. 

 

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

miejscowość, data                                                                         czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

Oświadczenia Wykonawcy: 

Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się - w przypadku 

wybrania naszej oferty - do zawarcia umowy na określonych wyżej warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

…………………………………   ……………………………………………. 

miejscowość, data                                                                          czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w tworzeniu metadanych dla dokumentów 

planistycznych zgodnie z dyrektywą INSPIRE dla co najmniej dwóch gmin. 
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Lp. 
Przedmiot dla którego została wykonana 

usługa tworzenia metadanych 
Data wykonania (zakończenia) usługi 

1.   

2.   

3.   

Wyżej wymienione usługi wykonałem należycie, terminowo i zgodnie z umową. 

Na potwierdzenie powyższego załączam dokumenty potwierdzające, tj.: 

1. ……………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………. 

 

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

miejscowość, data   czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w budowie systemów informacji przestrzennej dla 

dokumentów planistycznych zgodnie z dyrektywą INSPIRE z automatycznym wypisem i wyrysem z 

mpzp po stronie gminy i użytkowników zewnętrznych - dla co najmniej dwóch gmin miejsko-

wiejskich. 

Lp. 

Przedmiot dla którego została wykonana 

usługa budowie systemów informacji 

przestrzennej dla dokumentów 

planistycznych 

Data wykonania (zakończenia) usługi 

1.   

2.   

3.   

Wyżej wymienione usługi wykonałem należycie, terminowo i zgodnie z umową. 

Na potwierdzenie powyższego załączam dokumenty potwierdzające, tj.: 
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1. ………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………… 

4.  

…………………   ………………………………………………………………… 

miejscowość, data   czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w opracowaniu przynajmniej jednego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz co najmniej jednego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego - uchwalonych w okresie ostatnich 5 lat. 

Lp. 
Przedmiot dla którego zostało wykonane 

opracowanie 
Data wykonania (zakończenia) usługi 

1.   

2.   

Wyżej wymienione usługi wykonałem należycie, terminowo i zgodnie z umową. 

Na potwierdzenie powyższego załączam dokumenty potwierdzające, tj.: 

1. ………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………… 

 

 

…………………   ………………………………………………………………… 

miejscowość, data   czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 


