
 

 

 

 

Załącznik nr 1 –  Formularz Oferty 
 

FORMULARZ OFERTY   

„NA WYKONYWANIE USŁUG SZACUNKOWYCH PRZEZ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH DLA 
GMINY GRODKÓW W 2020 ROKU”. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Grodków 

ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

l.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

   
   
 

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

 
Oświadczam, że:  

1) zapoznałem/am się z treścią zaproszenia do składania ofert dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zaproszenia do 

składania ofert, 
3) cena mojej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi : 

.............................................. zł brutto (słownie: ............................................................), 

w tym uwzględniono należny podatek VAT w wysokości...................PLN, w tym zobowiązuję 

się do wykonania niniejszego zamówienia za następujące ceny jednostkowe: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lp. Zakres usługi Szacowana ilość 
usług okresie 

trwania umowy 
(w szt.) 1 

Cena 
jednostkowa 
netto (w zł) 

Stawka 
podatku 

VAT 

Cena 
jednostkowa 
brutto (w zł) 

Wartość 
brutto 

(w zł)                                   
(kol. 3 x 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Wycena: 

Działki niezabudowanej 

oraz aktualizacja 

operatów szacunkowych 

do 12 m-cy od daty ich 

sporządzenia 

3     

2 Działki niezabudowanej 

pierwszej w kompleksie  

i każdej następnej oraz 

aktualizacja operatów 

szacunkowych do 12 m-

cy od daty ich 

sporządzenia 

3     

4 
Działki rolnej  

oraz aktualizacja 

operatów szacunkowych 

do 12 m-cy od daty ich 

sporządzenia 

1     

5 Działki sportowo – 

rekreacyjnej sportowej 

samej lub z akwenami 

wodnymi oraz 

aktualizacja operatów 

szacunkowych do 12 m-

cy od daty ich 

sporządzenia 

1     

6 
Innej (drogi, rowy) oraz 

aktualizacja operatów 

szacunkowych do 12 m-

cy od daty ich 

sporządzenia 

2     

7 Działki zabudowanej budynkiem: 

 a) użyteczności 

publicznej oraz 

aktualizacja operatów 

szacunkowych do 12 m-

cy od daty ich 

sporządzenia 

1     

 b) jednorodzinnym oraz 

aktualizacja operatów 

szacunkowych do 12 m-

1     



 

 

 

cy od daty ich 

sporządzenia 

 c) wielorodzinnym oraz 

aktualizacja operatów 

szacunkowych do 12 m-

cy od daty ich 

sporządzenia 

1     

 d) gospodarczo – 

inwentarskim oraz 

aktualizacja operatów 

szacunkowych do 12 m-

cy od daty ich 

sporządzenia 

1     

 e) usługowo – 

handlowym oraz 

aktualizacja operatów 

szacunkowych do 12 m-

cy od daty ich 

sporządzenia 

1     

 f) przemysłowo 

warsztatowo 

magazynowym oraz 

aktualizacja operatów 

szacunkowych do 12 m-

cy od daty ich 

sporządzenia 

1     

 g) garażowym lub innym 

obiektem oraz 

aktualizacja operatów 

szacunkowych do 12 m-

cy od daty ich 

sporządzenia 

1     

8 Wycena lokali wraz ze sporządzeniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania Zaświadczenia 

o samodzielności lokalu: 

 a) mieszkalnego 

wraz z udziałem 

w gruncie oraz 

aktualizacja 

operatów 

szacunkowych 

do 12 m-cy od 

daty ich 

sporządzenia 

10     

 b) użytkowego 

wraz z udziałem 

w gruncie oraz 

aktualizacja 

operatów 

szacunkowych 

1     



 

 

 

do 12 m-cy od 

daty ich 

sporządzenia 

 c) garażu wraz z 

gruntem oraz 

aktualizacja 

operatów 

szacunkowych 

do 12 m-cy od 

daty ich 

sporządzenia 

1     

 d) innego obiektu 

wraz z udziałem 

w gruncie oraz 

aktualizacja 

operatów 

szacunkowych 

do 12 m-cy od 

daty ich 

sporządzenia 

1     

9 Ustalenie nowych 

udziałów  

w nieruchomości 

wspólnej przy sprzedaży 

lokalu w budynku nie 

wymagającej 

inwentaryzacji budynku 

1     

10 Ustalenie nowych 

udziałów w 

nieruchomości wspólnej 

przy sprzedaży lokalu w 

budynku wymagającej 

inwentaryzacji budynku 

za pierwszy lokal i każdy 

następny 

3     

11 Ustalenie nowych 

udziałów w 

nieruchomości wspólnej 

przy sprzedaży lokalu w 

budynku do regulacji 

stanu prawnego nie 

wymagającego 

inwentaryzacji budynku 

/za pierwszy lokal i 

każdy następny 

1     

12 Ustalenie nowych 

udziałów w 

nieruchomości wspólnej 

budynku do regulacji 

stanu prawnego 

1     



 

 

 

wymagającego 

inwentaryzacji budynku 

za pierwszy lokal i każdy 

następny 

13 Ustalenie nowych 

udziałów w 

nieruchomości wspólnej 

budynku do regulacji 

stanu prawnego 

wymagającego 

inwentaryzacji budynku 

wraz ze sporządzeniem 

dokumentacji niezbędnej 

do uzyskania 

Zaświadczenia o 

samodzielności lokalu za 

pierwszy lokal i każdy 

następny 

2     

14 Sporządzenie 

dokumentacji niezbędnej 

do wydania 

Zaświadczenia o 

samodzielności lokalu 

przy zmianie jego 

numeracji porządkowej 

w budynku bądź zmiany 

układu pomieszczeń 

lokalu za pierwszy lokal  

w jednej nieruchomości i 

każdy następny 

1     

15 Wykonanie operatu 

szacunkowego do zbycia 

lub przekształcenia 

prawa użytkowania 

wieczystego w prawo 

własności 

2     

16 Wykonanie operatu 

szacunkowego do 

aktualizacji opłat 

rocznych z tyt. 

użytkowania wieczystego 

oraz aktualizacja 

operatów szacunkowych 

do 12 m-cy od daty ich 

sporządzenia 

1     

17 Wykonanie operatu 

szacunkowego do opłaty 

adiacenckiej oraz 

aktualizacja operatów 

szacunkowych do 12 m-

1     



 

 

 

cy od daty ich 

sporządzenia 

18 Określenie wartości 

nieruchomości jako 

przedmiotu prawa 

użytkowania wieczystego 

1     

ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO (zł)  

1 W tabeli powyżej zostały wyszczególnione rodzaje usług geodezyjnych jakie będą zlecane Wykonawcy oraz 

orientacyjne ilości danej usługi w skali od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020. Zamawiający przyjął podane 

ilości usług każdego rodzaju w oparciu o analizę potrzeb. Zestawienie powyższe stanowi dla Wykonawców 

podstawę do wyliczenia ceny. Zamawiający nie jest zobowiązany do zrealizowania w 100% podanych ilości usług. 

Rodzaje i ilości usług są szacunkowe i będą ulegały zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w 

trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Faktyczne ilości realizowanych usług mogą odbiegać od podanych ilości, 

zaś każda z usług wskazanych w tabeli poniżej musi być dostępna dla Zamawiającego. 

4) Oświadczam, iż oferowana cena jest ceną obejmującą wszystkie koszty wykonania 
usługi. 

5) Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 

l.p. Imię i nazwisko Kwalifikacje/Uprawnienia 

Zakres 

wykonywanych 

czynności  

Informacja o 

dysponowaniu 

Osobami 

1)  

 

 

 

 

 

 

  

 
6) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, 
7) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję się zawrzeć 

w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 
8) Oferta została złożona na …………. ponumerowanych stronach. 
9) Do formularza oferty dołącza się kopię uprawnień, o których mowa w pkt 6 Zaproszenia 

do składania ofert nr GGR.0632.2.2020.MOB z dnia 08.01.2020r.  
 

Podpis(y): 

l.p. Nazwa Wykonawcy 

Nazwisko i imię osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y)osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 

do podpisania niniejszej oferty 

w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 

Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 

i data 

1)      

2)      

 


