
 

Załącznik Nr 1 
  

  

  

  

  

                         
…………………………………. 

 

Nazwa oferenta, adres(pieczęć) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Gmina Poręba – Urząd Miasta Poręba 

Ul. Dworcowa 1 42-480 Poręba 
 

a)firma (nazwa, adres) __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

b) REGON: |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | NIP : |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | 

 

c), tel. __________________________, faks ________________________________ 

 

1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem są „Usługi w zakresie rzeczoznawstwa 

majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Gminy Poręba w 2021r”  

oferujemy wykonanie prac za cenę brutto: 

a) Wycena  jednego  i  każdego  kolejnego  lokalu  mieszkalnego  wraz  z  pomieszczeniami  

przynależnymi w budynku i poza budynkiem łącznie z wyceną ułamkowej części gruntu (wartość 

gruntu wyodrębniona) oraz wykonanie dokumentacji technicznej w celu uzyskania zaświadczenia o 

samodzielności lokalu 

Wartość szacunkowa – ……… szt. 

b) Określenie wartości nieruchomości do celów sprzedaży nieruchomości na rzecz jej 

użytkownika wieczystego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

Wartość szacunkowa – ……… szt. 

c) Wycena nieruchomości zabudowanej z budynkami przynależnymi z wyodrębnioną wyceną 

gruntu. 

Wartość szacunkowa – ……… szt. 

d) Wycena nieruchomości niezabudowanej 

Wartość szacunkowa – ……… szt. 

e) Wycena  gruntu  w  celu  sprzedaży  na  poprawienie  warunków  zagospodarowania  

nieruchomości przyległej z wyodrębnieniem wartości gruntu i wartości ewentualnych nakładów.  

Wartość szacunkowa – ……… szt. 

f) Wycena działki dla potrzeb ustalenia odszkodowania. 

Wartość szacunkowa – ……… szt. 

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie od daty podpisania umowy do 31.12.2021r. 

3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodne z ogólnymi warunkami umowy, określonymi 

w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 

4. Zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, zamówienie zostanie przez nas 

zrealizowane bez udziału podwykonawców /z udziałem podwykonawców. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz ogólnymi warunkami umowy i nie 

wnosimy do nich zastrzeżeń. 

6. Uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

7. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie 

i miejscu wskazanym przez zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że: 

- posiadam(-y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 



 

- posiadam(-y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję(-emy) 

osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia  lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innego 

podmiotu do udostepnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania  

- znajduję(-emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia. 

9. Oferta zawiera .............ponumerowanych stron. 

10. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty: 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

 ...................., dn. .................                                                           Uprawniony przedstawiciel 
 

 

 

/niepotrzebne skreślić 


