
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. „Wykonanie szacowania nieruchomości w Gminie Sulików w roku 2010”, 
oferujemy wykonanie następujących usług za cenę:  
 

Lp. Rodzaj usługi Cena jednostkowa 

Maks. 
termin 

wykonania 
usługi w 
dniach 

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

Cena brutto: ……………………… 

1. Wycena pojedynczego 
lokalu mieszkalnego lub 
użytkowego wraz z 
przynależnym gruntem 

Słownie: ……………………… 
……………………… 

21 

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

Cena brutto: ……………………… 

2. Aktualizacja wyceny poj. 
lokalu mieszkalnego lub 
użytkowego 

Słownie: ……………………… 
……………………… 

21 

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

Cena brutto: ……………………… 

3. Wycena budynku o 
powierzchni całkowitej do 
500 m² 

Słownie: ……………………… 
……………………… 

21 

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

Cena brutto: ……………………… 

4. Wycena budynku o 
powierzchni całkowitej 
powyżej 500 m² 

Słownie: ……………………… 
……………………… 

21 
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Cena netto: ……………………… 
Podatek…..%VAT w kwocie: ……………………… 

Cena brutto: ……………………… 

5. Wycena gruntu o 
powierzchni do 100 m² bez 
składników roślinnych 

Słownie: ……………………… 
……………………… 

21 

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

Cena brutto: ……………………… 

6. Wycena gruntu o 
powierzchni powyżej  
100 m² bez składników 
roślinnych 

Słownie: ……………………… 
……………………… 

21 

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

Cena brutto: ……………………… 

7. Wycena gruntu ze 
składnikami roślinnymi (do 
100 m²) 

Słownie: ……………………… 
……………………… 

21 

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

Cena brutto: ……………………… 

8. Wycena gruntu ze 
składnikami roślinnymi 
(powyżej 100 m²) 

Słownie: ……………………… 
……………………… 

21 

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

Cena brutto: ……………………… 

9. Inwentaryzacja budynku o 
powierzchni całkowitej do 
500 m² 

Słownie: ……………………… 
……………………… 

30 

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

Cena brutto: ……………………… 

10. Inwentaryzacja budynku o 
powierzchni całkowitej 
powyżej 500 m² 

Słownie: ……………………… 
……………………… 

30 

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

Cena brutto: ……………………… 

11. Aktualizacja inwentaryzacji 
budynku o powierzchni 
całkowitej do 500 m² 

Słownie: ……………………… 
……………………… 

21 

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

Cena brutto: ……………………… 

12. Aktualizacja inwentaryzacji 
budynku o powierzchni 
całkowitej powyżej 500 m² 

Słownie: ……………………… 
……………………… 

21 

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

Cena brutto: ……………………… 

13. Wycena prawa własności 
gruntu dla celów 
aktualizacji opłat za 
użytkowanie wieczyste oraz 
wieczystego użytkowania. 

Słownie: ……………………… 
……………………… 

21 

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

Cena brutto: ……………………… 

14. Wycena działek do celów 
opłaty planistycznej i 
adiacenckiej 

Słownie: ……………………… 
……………………… 

21 

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

Cena brutto: ……………………… 

15. Wycena przekształcenia 
prawa wieczystego 
użytkowania dziełek w 
prawo własności 

Słownie: ……………………… 
……………………… 

21 
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Osobą/osobami uprawnioną/uprawnionymi do podpisania umowy jest/są:   
 

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

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

1. Oświadczmy, że przedmiot zamówienia będzie wykonywany w okresie: od dnia 
podpisania umowy  do 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 
 


