
FORMULARZ OFERTOWY

Wykonywanie usług z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości wchodzących w skład
gminnego zasobu nieruchomości położonych na terenie 

Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2020

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Miasto i Gmina Pasłęk; 14-400 Pasłęk, pl. Św. Wojciecha 5

II. Przedmiot zamówienia obejmuje:

LP Przedmiot zamówienia

Prognozowana ilość
poszczególnych usług

geodezyjnych i
kartograficznych w

2020 roku

Jednostkowa
cena netto
usługi [zł]

Wartość netto
prognozowanej

ilości
poszczególnych

usług
geodezyjnych i

kartograficznych
[zł]

Podziały działek

1 -za  pierwszą wydzieloną działkę ze 
 stabilizacją nowych pkt. granicznych

30

2 -za każdą następną działkę ze 
 stabilizacją nowych pkt. granicznych 

40

3 -za  pierwszą wydzieloną działkę bez 
 stabilizacji nowych pkt. granicznych

20

4 -za każdą następną działkę bez 
 stabilizacją nowych pkt. granicznych

20

Wznowienie (ustalenie) i okazanie granic działek

5 -za cztery pierwsze pkt. graniczne 10
6 -za każdy następny pkt. graniczny 

 w działce
70

Aktualizacja danych opisowych dotyczących działki, budynków i lokali

7 -aktualizacja danych ewidencyjnych 
 dotyczących działki w zakresie 
 użytków, położenia i innych danych 
 opisowych

12

8 -aktualizacja danych ewidencyjnych 
 dotyczących  budynków i lokali 

5

Rozgraniczenie nieruchomości gruntów komunalnych

9 -odcinek granicy do 4 pkt. 
 granicznych

2

10 -odcinek granicy za każdy następny 
 pkt. graniczny powyżej 4

8

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

11 -sporządzenie mapy syt.-wys. w  standardzie 
 mapy do celów projektowych dla terenu 
 zabudowanego o powierzchni do 1 ha

4

12 -sporządzenie mapy syt.-wys. w  standardzie 
 mapy do celów  projektowych dla terenu 
 zabudowanego za każdy następny ha  

2

Prognozowana wartość brutto usług geodezyjnych i kartograficznych na
rok 2020 [zł]
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-2-

III. Cena oferty
1.Cena oferty jest kwotą zryczałtowaną wynikającą z sumy pozycji kolumny 5 tabeli (bez względu na sposób jej obliczenia
należy wypełnić wszystkie pozycje w kolumnie 4 i 5 tabeli) .
Cena oferty obejmuje całość usług zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia (podatku od towarów i usług VAT,
opłat za Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, innych opłat i podatków). Cena oferty przez cały okres realizacji zamówienia nie będzie
podlegała zmianom chyba, że potrzeba zmiany wynikała będzie ze zmiany przepisów dot. wysokości stawki podatku VAT.
Podstawą oceny ofert wg przyjętego kryterium ceny jest cena oferty jako kwota zryczałtowana .

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę brutto ( kwota zryczałtowana )……………………………….zł słownie:……………………………………

........................................................  w tym podatek VAT- ….....% tj. Kwota………………...……zł.

2.Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena musi być określona do dwóch miejsc po
przecinku.
3.Cena oferty musi być wyrażona w PLN. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawca będą prowadzone wyłącznie w PLN.
4.Ceny określone przez wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia chyba, że potrzeba zmiany wynikała będzie ze
zmiany przepisów dot. wysokości stawki podatku VAT.
IV. Oświadczenia Wykonawcy: 
1.Oświadczam, że zapoznałem/am się  z  opisem przedmiotu zamówienia  oraz warunkami określonymi w zapytaniu  ofertowym i  nie
wnoszę do niego zastrzeżeń,
2.Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonym przez zamawiającego,
3.Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,
4.Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach zawartych w opisie zamówienia i
wzorze umowy oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
5.Oświadczam, że posiadam uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia
ub zatrudniam osobę współpracującą posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.
V. Oferta winna być opisana w sposób następujący: Usługi geodezyjne i kartograficzne - 2020”
VI. Nazwa i adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

NIP: ………………………………………… REGON: ……………………………………

                                                                                                                                                      ................................................
                                                                                                                                                                          data

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

                                                                                                                              Podpis wykonawcy lub osoby/osób uprawnionej/ych 
                                                                                                                                              do reprezentowania wykonawcy                         


