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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 
pn.„Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o ankietowe przeprowadzenie 
obszarowej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ” 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

Dane Zamawiającego 

 
Gmina Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, Regon: 000523956, NIP: 735-001-40-12, 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój 205, tel. 18 261-12-91. 
 

Dane Oferenta 

Nazwa  
 

 

Adres 
 

 

Tel: 
 

 

Adres e-mail:  
 

 

NIP 
 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące oferty na wykonanie usługi  
pn.: „Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o ankietowe przeprowadzenie 
obszarowej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Nowy Targ” informujemy, że 
jesteśmy gotowi wykonać przedmiotowe zadanie za następującą cenę: 

Cena oferty 

 
……………………………………………zł netto. 

 
 ……………………………………………zł brutto. 

 

 

w tym: 

1) Przeprowadzenie badań ankietowych w terenie indywidualnych źródeł emisji na obszarze Gminy Miasto 

Nowy Targ. ………………………………………………zł netto. 

 

                   …………………………………...………….zł brutto. 

2) Wprowadzenie danych z przeprowadzonych ankiet do już istniejącej bazy „Inwentaryzacji ogrzewania 
budynków w Małopolsce”. 
                                         ………………………………………..………zł netto. 
 
                                         ...………………………………………………zł brutto. 

3) Stworzenie interaktywnej mapy z naniesionymi punktami źródeł emisji na terenie Gminy Miasto Nowy 

Targ - (aplikacja GIS). …………………………………………zł netto. 

          

                                   ………………………………………….zł brutto. 

 
Termin realizacji zamówienia: 30.09.2020 r. 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia procedury zapytania 

ofertowego. (dla Wykonawców będących osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej lub będącego osobą 

fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i wykonującą zamówienie osobiście).  

 
 
 

............................................... ............................................... 
Miejscowość i data podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta 
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