
ZAŁACZNIK NR. 4 do SIWZ 
na opracowanie Uproszczonego
Planu Urządzenia Lasu dla lasów

................................................... we władaniu Gminy Sanok.
nazwa oferenta, 
siedziba oferenta

Wzór formularza

Gmina Sanok
Ul. Kościuszki 23

38-500 Sanok

OFERTA

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie 
Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów we władaniu Gminy Sanok na łącznej 
powierzchni 1920  ha według danych zawartych w operacie ewidencji gruntów na dzień 
31.12.2006 r. położonych w miejscowościach: Bykowce, Czerteż,  Dębna, Dobra, Hłomcza, 
Jurowce, Kostarowce, Lalin, Łodzina, Markowce, Międzybródź, Mrzygłód, Pakoszówka, 
Pisarowce, Płowce, Prusiek, Raczkowa, Sanoczek, Srogów Dolny, Srogów Górny, Strachocina, 
Stróże Małe, Stróże Wielkie, Trepcza, Tyrawa Solna, Wujskie, Zabłotce, Załuż, zamieszczonego 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sanoku, na gminnej stronie internetowej oraz portalu 
Urzędu Zamówień Publicznych, oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za cenę: za 1 ha:  

• brutto ............................ zł
• Słownie: ...................................................................................................................
• Podatek VAT w wysokości .......................... % tj. ............................. zł
• Słownie: ...................................................................................................................
• netto ............................. zł
• Słownie ....................................................................................................................
• Zamówienie wykonamy w terminie od ................... do ......................
• Warunki płatności .........................................
• Termin gwarancji .........................................
• Nazwa banku i nr konta .......................................................................

1. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 
właściwego wykonania zamówienia.

2. Oświadczamy, że podana kwota obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia.
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3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 
umowy (załącznik nr 3) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w 
projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającą.

5. Oświadczamy, że wszystkie stronice naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są 
ponumerowane i cała oferta składa się z ................ stronic. 

6. Załącznikami do niniejszego druku „Oferta” są:

• Dokumenty wymagane od oferenta wyszczególnione w punktach 6.1, 6.2 i 6.3 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

..............................................................
Podpis(y) osób (osoby) uprawnionych do 
zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta

dnia, ...................................................

..............................................................
Nazwa firmy i adres
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