
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ  OFERTOWY
Dane Wykonawcy:

Nazwa: ………………………………………………………………………………………….

Siedziba: ………………………………………………………………………………………...

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………...

Numer faksu: ……………………………………………………………………………………

Numer NIP: ……………………………………………………………………………………..

Numer REGON: ………………………………………………………………………………...

Posiadający uprawnienia  nr  …...................................................... z dnia  ….............................

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia …....................2015 r. na wykonanie usługi 

w zakresie sporządzania operatów szacunkowych, oferuję cenę :

1. Sporządzenie  operatu  szacunkowego  określającego  wzrost  wartości  rynkowej 

nieruchomości  dla  ustalenia  opłaty  adiacenckiej  z  tytułu  podziału  geodezyjnego 

nieruchomości 

-cena netto ……………..zł + VAT…...%, tj. ……………zł, cena brutto ………………zł

(słownie: …………………………………………………………………………………...)

25 sztuk x ………….. zł brutto = ……………………………….. zł brutto.

2. Sporządzenie  operatu  szacunkowego  określającego  wzrost  wartości  rynkowej 

nieruchomości  dla  ustalenia  opłaty  adiacenckiej  z  tytułu  budowy  urządzeń 

infrastruktury technicznej

- cena netto ……………..zł + VAT…...%, tj. ……………zł, cena brutto ………………zł

20 szt. x ………….. zł brutto = ……………………………….. zł brutto.

3. Sporządzenie  operatu  szacunkowego  określającego  wzrostu  wartości  rynkowej 

nieruchomości  w  związku  z  uchwaleniem  lub  zmianą  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego

- cena netto ……………..zł + VAT…...%, tj. ……………zł, cena brutto ………………zł

10 szt. x ………….. zł brutto = ……………………………….. zł brutto.



4. Sporządzenie  operatu  szacunkowego  dla  potrzeb  aktualizacji  opłat  z  tytułu 

użytkowania wieczystego 

- cena netto ……………..zł + VAT…...%, tj. ……………zł, cena brutto ………………zł

60 szt. x ………….. zł brutto = ……………………………….. zł brutto.

5. Sporządzenie  operatu  szacunkowego  określającego  wartość  rynkową  gruntów 

niezabudowanych

- cena netto ……………..zł + VAT…...%, tj. ……………zł, cena brutto ………………zł

35 szt. x ………….. zł brutto = ……………………………….. zł brutto.

6. Sporządzenie  operatu  szacunkowego  określającego  wartość  rynkową  gruntów 

zabudowanych

- cena netto ……………..zł + VAT…...%, tj. ……………zł, cena brutto ………………zł

10 szt. x ………….. zł brutto = ……………………………….. zł brutto.

Łączna  wartość  brutto  przedmiotu  zamówienia  -  …….…......……zł  

(słownie: ………………………………………………………………………...…....….zł)

Oświadczam, że ww. cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia oraz uwzględniono w niej aktualizację operatu szacunkowego po upływie terminu 
jego ważności.

Oświadczam,  że  zapoznałem (-am)  się  z  warunkami  zamówienia  i  nie  wnoszę  żadnych 
zastrzeżeń.

Oświadczam, że posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.
Oświadczam , że  posiadam aktualna polisę OC związaną z wykonywaną działalnością z 

zakresu szacowania nieruchomości .

……………………………. …………………………..
      (miejscowość i data)                                                              (czytelny podpis i pieczęć)




