
Załącznik nr 2 

SR-II.272.2.258.2022 
Formularz ofertowy 

Nazwa Wykonawcy(ów): 

Adres Wykonawcy(-ów): 

Nr tel., e- mail: 
nr konta bankowego: 

Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP: 9591645790, 

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce. 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe znak SR-II.272.2.258.2022, w przedmiocie 
wykonania podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiącej działkę Nr 137/63 
o pow. 2,0850 ha, położonej w obrębie 0014 Starochęciny w gm. Chęciny, przedstawiam 
następującą ofertę: 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za ryczałtowe wynagrodzenie: 
zł brutto , w tym VAT w stawce %* 

*W przypadku, gdy Wykonawca nie figuruje w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

powinien złożyć stosowne oświadczenie, że nie figuruje w Wykazie podatników VAT. 

W przypadku, gdy Wykonawca figuruje w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

powinien w miejscu VAT w stawce %, określić wysokość stawki a w przypadku zwolnienia 

z VAT, wpisać zw. i podać podstawę prawna tego zwolnienia, wynikającą z ustawy o l/AT. 

1. Oświadczam/y, że warunki określone w przedmiotowym Zapytaniu ofertowym oraz 

Wzorze umowy, zostały przeze mnie/przez nas zaakceptowane i zobowiązuję/emy się, 

w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w niej 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Oświadczam/y, że zaoferowana powyżej cena ryczałtowa brutto, za każde zadanie 

obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz 

z podatkiem VAT. 

3. Oświadczam/y, że uważam/y się związanym/i niniejszą ofertą przez okres minimum 30 
dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.08.2022 r. 

4. Oświadczam/y, że na wszystkie prace, będące przedmiotem zamówienia udzielam/y 

rękojmi na okres 24 miesięcy. 
5. Oświadczam/y, że posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał do 

wykonania usługi, będącej przedmiotem rozeznania rynku. 



6. Oświadczam/y, że wszystkie informacje, które są zamieszczone w mojej/naszej ofercie 

i Załącznikach do niej są prawdziwe. 

7. Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w ofercie z dnia r. w celu udziału w przedmiotowym zapytaniu ofertowym. 

Miejscowość, data Podpis/y osoby/ób upoważnionej/ych 

do reprezentowania firmy 


