Zalqcznik Nr 1 do
zaproszenia do zioienia oferty cenowej
pieczqtka skfadajqcego

oferte cenowq

Oferta cenowa
na sporzqdzenie dokumentacji geodezyjnej niezbedne] do dokonania
aktualizacji operatu ewidencji grunt6w i budynk6w
(znak postepowanla: IM.272.1.46.2018)
Sporzqdzenie dokumentacji geodezyjnej nlezbedne] do dokonania aktualizacji operatu ewidencji
grunt6w i budynk6w w zakresie uiytk6w gruntowych dla nleruchornosci Skarbu Paristwa oddanej
w uiytkowanie wieczyste na rzecz osoby fizycznej, oznaczonej w ewidencji grunt6w jako dziatka
Nr 1291/144

powierzchni 0,0680 ha polozone] w obr. 0003 m. Koriskie objete] ksiega wieczystq

0

Nr KI1K/00057331/9.

Nazwa firmyjosoby sktadajqcej oferte cenowq:

Doktadny adres:
Numertelefonu

.
Numerfaxu

..

Adres e-mail

..

W odpowiedzi na Panstwa zaproszenie, sktadam niniejszCl oferte cenowCl na wykonanie zam6wienia,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w zaproszeniu na nastepujClcych warunkach:

1.

Oferuje wykonanie przedmiotu zam6wienia za:
cen~

brutto

..

2.

Deklaruje realizacje zam6wienia w terminie: do dnia 30 listopada 2018 roku.

3.

Oswiadczarn, ze wypetniam obowiqzki informacyjne przewidziane wart. 13 lub art. 14 ROD0 1 )
wobec os6b fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sle 0 udzielenie zam6wienia publicznego w niniejszym postepowaniu,

4.

Oswiadczarn, ze nie wnosze zastrzezeri do projektu umowy, stanowiqcego zalacznik Nr 2 do

5.

Oswiadczarn, ze posiadam niezbedna wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje wymagane przepisami

zaproszenia do zlozenia oferty cenowej.
prawa do wykonania przedmiotu zam6wienia .

oswtaoczam. ie ziozona oferta cenawa nie stanowi ojerty w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawa zamowieti publicznych (Oz. U. z 2017 r. paz. paz. 1579 z paz. zm.).
(miejsce, data)

(pieczqtka i podp is asoby uprawnianej)

rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietn ia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).
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