
(pieczęć oferenta) 

FORMULARZ OFERTY 
Przetarg nieograniczony nr 1/PN/2014 

 

My, niŜej podpisani ..................................................................................................................................................... 

Działając w imieniu i na rzecz .................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

tel..........................................................fax.................................................e-mail....................................................... 

składamy ofertę  w przetargu nieograniczonym nr 1/PN/2014 na:  
 

Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w celu ustalenia granic pasa drogowego 
 
Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez zamawiającego i nie wnosimy do niej 
Ŝadnych zastrzeŜeń. 
Oferujemy następujące ceny jednostkowe brutto za wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych:  

Czynność 
Cena jednostkowa 

brutto 
Sporządzenie projektu podziału nieruchomości w związku z art. 60 i 73 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 
(Dz.U. nr 133, poz. 872 z 1998 r. z późn. zm.) – pierwsza działka 

 

Sporządzenie projektu podziału nieruchomości w związku z art. 60 i 73 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 
(Dz.U. nr 133, poz. 872 z 1998 r. z późn. zm.) – kaŜda następna działka 

 

Weryfikacja uŜytku gruntowego poprzez przygotowanie stosownej dokumentacji technicznej i 
złoŜenie jej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem 
 

 

Stabilizacja punktów granicznych znakami granicznymi po uprawomocnieniu się decyzji 
zatwierdzającej projekt podziału 

 

 
UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  
W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji 
oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 
 
Ofertę niniejszą składamy na ............ kolejno ponumerowanych stronach. 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 

- Oświadczenie, Ŝe wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z 
powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

- Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację 
o tym, Ŝe wykonawca nie naleŜy do grupy kapitałowej 

- Kserokopia uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 ustawy z 17 
maja 1989 – prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 nr 193 poz. 1287 z późń. zm) – zakres 2 (rozgraniczanie i 
podziały nieruchomości /gruntów/ oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych). 

 
 

............................., dn............................ ..................................................... 
(podpis upowaŜnionego przedstawiciela) 

 


