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FORMULARZ CENOWY 
„NA WYKONYWANIE  USŁUG GEODEZYJNYCH NA RZECZ URZĘDU MIEJSKIEGO   

W GRODKOWIE W 2021 ROKU” 

 

 

Lp. Zakres usługi Szacowana ilość 
usług w 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 Wykonanie podziału 
działki nierolnej: 

- za dwie pierwsze  
działki, 

10     

2 Wykonanie podziału 
działki nierolnej: 

- za każdą następną 

działkę 

2     

3 Wykonanie podziału 
działki rolnej: 

- za dwie pierwsze  
działki, 

6     

4 Wykonanie podziału 
działki rolnej: 

- za każdą następną 
działkę, 

1     

5 Wykonanie wznowienia 
lub okazania granic 
działki 

-   do dwóch punktów 
granicznych    

1     

6 Wykonanie wznowienia 
lub okazania granic 
działki: 

-   za każdy następny 
wyznaczony punkt 
graniczny   

1     

7 Za rozgraniczenie 
nieruchomości: 

- do dwóch punktów 
granicznych, 

1     



8 Za rozgraniczenie 
nieruchomości: 

- za każdy następny 
wyznaczony punkt 
graniczny   

1     

9 Weryfikacja operatu 
ewidencji gruntów i 
budynków 

1     

10 Za wykonanie 
aktualizacji użytków 
gruntowych w działkach: 

- za jedną działkę 

2     

11 Ujawnienie przebiegu 
służebności 

1     

12 Wykonanie 
inwentaryzacji 
geodezyjnej 
powykonawczej rozbiórki 
budynku : 

- za budynek na działce 

2     

13  Ustalenie granic: 

- do dwóch punktów 
granicznych 

1     

14 Ustalenie granic: 

- za każdy następny 
wyznaczony punkt 
graniczny   

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 31.12.2021. 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 musi być dostępna dla Zamawiającego. 

 


