
miejscowość, data…………………. 
 
 
 

O F E R T A 
  

Zamawiający 
Gmina Sulików 
ul. Dworcowa 5 
59-975 Sulików 

 
DANE WYKONAWCY 
 
Nazwa:   ……………………………………………………………………. 
 
Siedziba: (ulica, miejscowość, …………………………………………………………………..... 
 
powiat, województwo)  …………………………………………………………………… 
 
Numer telefonu:  ……………………………………………………………………. 
 
Numer faksu:   ……………………………………………………………………. 
 
Numer NIP:   ……………………………………………………………………. 
 
 
Zadanie pn. „Kompleksowa obsługa geodezyjna w roku 2010 na potrzeby gospodarki 
nieruchomościami w zakresie: podziały nieruchomości, wznowienia i okazania granic 
nieruchomości” , oferujemy wykonanie następujących usług za cenę:  
 

Lp. Rodzaj prac geodezyjnych Cena jednostkowa 

Maks. 
termin 

wykonania 
usługi w 
dniach 

Podział nieruchomości 
Cena netto: ……………………… 

Podatek…..%VAT w kwocie: ……………………… 
Cena brutto: ……………………… 

1. - na dwie działki 

Słownie: ……………………… 
……………………… 

60 

Cena netto: ……………………… 
Podatek…..%VAT w kwocie: ……………………… 

Cena brutto: ……………………… 

2. -za każdą następną 

Słownie: ……………………… 
……………………… 

60 

Przeprowadzenie rozgraniczenia 
Cena netto: ……………………… 

Podatek…..%VAT w kwocie: ……………………… 
Cena brutto: ……………………… 

1. - za pierwszy punkt 
graniczny 

Słownie: ……………………… 
……………………… 

30 
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Cena netto: ……………………… 
Podatek…..%VAT w kwocie: ……………………… 

Cena brutto: ……………………… 

2. -za każdą następny punkt 

Słownie: ……………………… 
……………………… 

30 

Wznowienie znaków granicznych 
Cena netto: ……………………… 

Podatek…..%VAT w kwocie: ……………………… 
Cena brutto: ……………………… 

1. - za pierwszy punkt na 
obiekcie 

Słownie: ……………………… 
……………………… 

30 

Cena netto: ……………………… 
Podatek…..%VAT w kwocie: ……………………… 

Cena brutto: ……………………… 

2. -za każdy następny punkt 

Słownie: ……………………… 
……………………… 

30 

Wykonanie mapy do celów projektowych 
Cena netto: ……………………… 

Podatek…..%VAT w kwocie: ……………………… 
Cena brutto: ……………………… 

1. - za pierwszy ha. 

Słownie: ……………………… 
……………………… 

30 

Cena netto: ……………………… 
Podatek…..%VAT w kwocie: ……………………… 

Cena brutto: ……………………… 

2. -za każdy następny ha. 

Słownie: ……………………… 
……………………… 

30 

Aktualizacja mapy zasadniczej 
Cena netto: ……………………… 

Podatek…..%VAT w kwocie: ……………………… 
Cena brutto: ……………………… 

1. - za pierwszą działkę  

Słownie: ……………………… 
……………………… 

30 

Cena netto: ……………………… 
Podatek…..%VAT w kwocie: ……………………… 

Cena brutto: ……………………… 

2. -za każdą następną 

Słownie: ……………………… 
……………………… 

30 

 
Jednostką w zakresie podziału nieruchomości jest działka powstała w wyniku podziału nieruchomości 
(nieruchomość w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) 
Jednostką w zakresie przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości jest punkt graniczny. 
Jednostką w zakresie wznowienia znaków granicznych jest punkt graniczny. 
Jednostką w zakresie wykonania mapy do celów projektowych jest ha. fizyczny. 
 
 
 
Osobą/osobami uprawnioną/uprawnionymi do podpisania umowy jest/są:   
 

1. Imię, nazwisko, stanowisko ……………………………………………………………. 
 

2. Imię, nazwisko, stanowisko ……………………………………………………………. 
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Oświadczenie dotyczące zamówienia. 
 

1. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będzie wykonywany w okresie: od dnia 
podpisania umowy  do dnia 31 grudnia 2010 roku. 

2. Oświadcza się, że po otrzymaniu zlecenia Wykonawca zobowiązuje się wykonać 
zadanie w terminie podanym w ofercie. 

3. Projekt umowy został przez nas zaakceptowany i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. 
Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
warunkach w niej zawartych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

 
Załączniki do oferty: 
 

1. …………………………………………………………………………………………... 

2. …………………………………………………………………………………………... 

3. …………………………………………………………………………………………... 

4. …………………………………………………………………………………………... 

5. …………………………………………………………………………………………... 

6. ………………………………………………………………………………………….... 

7. …………………………………………………………………………………………... 

8. …………………………………………………………………………………………... 

 
 
 

……………………………………… 
        Podpis osoby uprawnionej 
               do reprezentowania  Wykonawcy 
 
 


