
GGiB.271.01.2016 Cisna, dnia 01.02.2016r. 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

– na wykonanie dostawy / usługi której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro – 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 

Gmina Cisna, 38-607 Cisna, NIP: 688-12-44-690, REGON: 370440011 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu wraz z oceną 

oddziaływania na środowisko dla lasów niestanowiących własności 

Skarbu Państwa należących do Gminy Cisna. 

a. termin wykonania zamówienia: 31.07.2016r. 

b. okres gwarancji: nie dotyczy, 

c. warunki płatności: 14 dni od otrzymania faktury. 

 

Ze szczegółami przedmiotu zamówienia zapoznać się można w Urzędzie Gminy 

w Cisnej w pokoju 13 w godzinach pracy urzędu. 

Podmiot wykonujący niniejsze zamówienie winien posiadać stosowne zezwolenie  

na wykonywanie tej działalności wydane przez ministra do spraw środowiska. 

Dokumentację urządzeniową należy wykonać w oparciu o: 

• ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015, poz. 2100), 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012r. (Dz. U. z 2012 

poz. 1302) w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu 

urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu 

lasu, 

• inne aktualnie obowiązujące przepisy. 

Wykonawca ponosi koszty udostępnienia bazy danych z ewidencji gruntów 

i zakupu kopii map ewidencyjnych.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie  danych 

osobowych wynikającą z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.   

3. Forma złożenia oferty 



Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 15.02.2016r. do 

godz. 10:00 w formie: 

- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy w Cisnej, 

38-607 Cisna 49, 

- faxem na numer: 13 4686354, 

- poprzez e-mail na adres: ugcisna@pro.onet.pl. 

4. Nazwa i adres wykonawcy 

Nazwa:             

Adres:             

NIP:             

Nr rachunku bankowego:          

a. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cenę netto:          zł 

Podatek VAT:          zł (%) 

Cenę brutto:          zł 

b. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie 

wnoszę do niego zastrzeżeń 

c. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną 

część oferty są: 

1)            

2)            

3)            

4)            

 

 

  , dnia    

 

      

podpis osoby uprawnionej 

 


