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Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 

Nazwa i siedziba Wykonawcy        

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

REGON, NIP                         

………………………………………………………………………………………… 

Dane do porozumiewania się:        

tel/fax ……………………………………………………………………………………………… 

adres poczty elektronicznej …………………………………………………………… 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Składam/my ofertę na „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Szerzyny na lata 2016-2020”  

1. Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie za 

cenę:  

…………………………………………. zł netto 

………………………………………… zł VAT  (stawka ……… %) 

Razem brutto ………………………………..  zł 

 

2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w następujących terminach: 

 

ETAP I - ………………….. 

 

ETAP II - ………………… 
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Lp. Numer działania Nazwa i opis wydatku 
Termin 

realizacji 
(kwartał, rok) 

Jednostka Liczba 
Stawka 

jednostkowa 

Kwota 
ogółem 
(w PLN)  

Kwota z 
dotacji 
(w PLN) 

Wkład 
własny 
(w PLN) 

  
Działanie 2- 
opracowanie 
dokumentu GPR 

Opracowanie gotowego GPR-u 
IV kw, 2016, I 

kw. 2017 
umowa 1         

  
Działanie 3-Ekspert 
zewnętrzny 

Zakres prac: Powołany do GPR (pogłębiona analiza 
kwestii społecznych oraz zjawisk gospodarczych, 
przestrzenno- funkcjonalnych, środowiskowych oraz 
technicznych w odniesieniu do planowanych w GPR 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

IV kw. 2016-
I.kw.2017 

umowa 1         

  
Działanie 3- Ekspert 
zewnętrzny  

Zakres prac: powołany do koordynacji  konsultacji 
społecznych  na poszczególnych etapach 
partycypacji społecznej 

IV kw. 2016- I 
kw.2017 

umowa 1         

  

Działanie 4- 
szkolenie Zespół ds.. 
Rewitalizacji - 
Szkolenie dla 
pracowników jst w 
zakresie GPR  

wynagrodzenie trenera  I kw.2017 godzina 6         
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Działanie 4 - 
szkolenie Zespół ds. 
Rewitalizacji - 
Szkolenie dla 
pracowników jst w 
zakresie GPR  

Materiały szkoleniowe ( dla 20 osób) I kw. 2017 komplet 20         

  

Działanie  4- 
szkolenie- Zespół ds. 
Rewitalizacji - 
Szkolenie dla 
pracowników jst w 
zakresie GPR  

Catering (bufet  20 osób) I kw. 2017 osoba 20         

  
Działanie 5-
konsultacje 
społeczne 

4 wywiady grupowe (focus)- koszt przeprowadzenia 
spotkań, przygotowanie i prowadzenie badań 

IV kw. 2016- I 
kw.2017 

szt 4         

  
Działanie 5-
konsultacje 
społeczne 

Sondaż wśród mieszkańców- koszt zaprojektowania 
narzędzia i raportu z badań 

IV kw.2016- I 
kw.2017 

szt 1         

  
Działanie 5-
konsultacje 
społeczne 

spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców z 
elementami informacyjno-edukacyjnymi (moderator - 
2 spotkania) 

 IV kw. 2016- I 
kw.2017 

szt 2         

  
Działanie 5-
konsultacje 
społeczne 

"Bank pomysłów"-np.. Ankieta elektroniczna dla 
mlodych, kupony dla seniorów- honoraium 
obejmujące prowadzenie akcji i podsumowanie 
wyników w formie raportu 

 IV kw. 2016- I 
kw.2017 

szt 1         

  
Działanie 5-
konsultacje 
społeczne 

Raport z konsultacji społecznych (koszt opracowania 
raportu) 

I kw.2017 szt 1         
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Działanie 5-
spotkania 
konsultacyjne 
dotyczące projektu 
GPR 

koszt spotkania (honorarium moderatorów 
,przygotowanie materiałów, podsumowanie spotkań w 
formie raportu) 

I kw.2017 szt 2         

  

Działanie 6-
przeprowadzenie 
strategicznej oceny 
oddziaływania na 
środowisko 

Przeprowadzenie procedury i opracowanie 
niezbędnych dokumentów 

I kw. 2017 szt 1         

  

Działanie 7-Promocja  

(organizacja konferencji podsumowującej: 
wyżywienie, sala i obsługa nagłośnienia)-   30 osób  

I kw.2017 osób 30         

RAZEM KOSZTY       
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3. Oświadczamy, że:  

 zapoznaliśmy się ze zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń 

akceptując wszystkie postanowienia w nim zawarte 

 jesteśmy /nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT  

 Osobą uprawnioną do podpisania umowy jest : ……………………………………………, 

a dokument wskazujący osoby uprawnione do zawarcia umowy zostanie 

przedłożony w dniu jej podpisania 

 Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym na etapie realizacji 

zamówienia 

jest:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

(proszę podać imię i nazwisko oraz tel. kontaktowy) 

 

4. Oświadczamy, że zamówienie w części dotyczącej ................................................ 

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

……………………………………………………………..... zostanie powierzone podwykonawcy.  

(w przypadku wykonania zamówienia samodzielnie wpisać „nie dotyczy”) 

5. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

miejscowość ……………………………… dnia ……………………………….  

 

 ……………………………………………… 

    podpis i pieczątka imienna    

        upełnomocnionego przedstawiciela  
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         ( przedstawicieli ) 


