
 

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty 
 

FORMULARZ OFERTY   

na wykonywanie na rzecz tut. Urzędu usług geodezyjnych przez Jednostki Wykonawstwa 

Geodezyjnego, dotyczących podziału nieruchomości, okazania i wznowienia granic 

nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, weryfikacji operatów ewidencji gruntów  

i budynków, zmiany rodzaju użytku, ujawnienia przebiegu służebności nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Grodków i innych czynności geodezyjnych  załatwianych przez 

Gminę w 2019 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  

 
1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania 

ofertowego, 
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 

wskazane w tabeli nr 1:  

 

 

 

 

 



 

Tabela nr 1: 

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 Podział działki nierolnej 
na dwie działki 

5     

2 Podział działki nierolnej 
na trzy działki do ośmiu 
działek (należy podać 
cenę jednostkową za 

każdą następną 
wydzielaną działkę 

powyżej dwóch) 

3     

3 Podział działki rolnej na 
dwie działki 

1     

4 Podział działki rolnej na 
trzy działki do ośmiu 

działek (należy podać 
cenę jednostkową za 

każdą następną 
wydzielaną  działkę 

powyżej dwóch) 

1     

5 Wznowienie lub okazanie 
granic nieruchomości, za 

jeden punkt graniczny 

2     

6 Wznowienie lub okazanie 
granic nieruchomości,  
do czterech punktów 

granicznych  

1     

7 Wznowienie lub okazanie 
granic nieruchomości,  

do ośmiu punktów 
granicznych 

1     

8 Rozgraniczenie 
nieruchomości, za jeden 

punkt graniczny 

1     

9 Rozgraniczenie 
nieruchomości, do 
czterech punktów 

granicznych 

1     

10 Rozgraniczenie 
nieruchomości, do ośmiu 

punktów granicznych 

1     

11 Weryfikacja operatu 
ewidencji gruntów i 

budynków 

1     

12 Zmiana rodzaju użytku 5     



 

13 Ujawnienie przebiegu 
służebności 

2     

ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO (zł)  

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

orientacyjne ilości danej usługi w skali od dnia podpisania umowy do 31.12.2019. 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 

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)      

 

 


