Sygnatura sprawy:
Załącznik nr 2.

G.272.11.2020.JJ

…………………………………..

…………………………….

(pieczęć firmowa)

(miejscowość, data)

Burmistrz Mszczonowa
Pl. Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY
w sprawie wykonania ekspertyzy/opinii biegłego specjalisty w zakresie hydrologii,
hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej
stwierdzenia, czy:
1) prace wykonane przez właściciela działki oznaczonej nr ew. 161/2, położonej
w miejscowości Krze, gmina Radziejowice, w zakresie przebudowy drogi gminnej
wewnętrznej w miejscowościach Krze i Kamionka, etap I i etap II - w świetle art.
234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310,
ze zm.), spowodowały zakłócenie stosunków wodnych na działce sąsiedniej,
oznaczonej nr ew. 138/2, usytuowanej również w miejscowości Krze, gm.
Radziejowice;
2) wody opadowe i roztopowe z terenu drogi gminnej wewnętrznej
w miejscowościach Krze powodują zalewanie działki nr ew. 138/2 w miejscowości
Krze.
Nazwa wykonawcy …………………………………………………………………………..
Kod miejscowości …………………………………………………………………………….
Województwo, powiat …………………………………………………………………………
Ulica, nr domu, nr lokalu ………………………………………………………………………
REGON …………………………………………… NIP………….……………………………
Tel. ………………………………………………………. FAX …………………………………
Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na wykonaniu ekspertyzy
w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wyjaśnienia, czy
na działce o nr ew. 161/2 położonej w m. Krze, doszło do zakłócenia stosunków wodnych,
za cenę netto: ……………………., słownie: …………………………………………………..
podatek VAT: ……. %, tj. ……….. zł, słownie ………………………………………..………

brutto: ……………, słownie: …………………………………………………………………….

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do dnia ………………………………….
2. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do
niego zastrzeżeń, oraz posiadam niezbędne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczam, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został
zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
4. W cenach wskazanych w niniejszej ofercie zostały uwzględnione wszystkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczam, że wycena przedmiotu
umowy uwzględnia wszystkie
uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały
zakres rzeczowy zamówienia.
6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy przesłać na
poniższy adres: ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

……………………………………..
(miejscowość i data )

……………………………..
(pieczęć i podpis)

