
FORMULARZ OFERTY 
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie  

przekraczającej 30 000 EURO 

 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJACEGO 

Gmina Skarżysko Kościelne, Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko     

Kościelne. 

NIP: 663-133-84-09  

Telefon: (41) 2714-466  Fax: 2714-481 

e-mail: koscielne@skarzysko.com.pl   http: www.ugskarzysko.bip.doc.pl 

 

 

II. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności ustalenia przebiegu granic i sporządzenie 

dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 

miejscowości Skarżysko Kościelne, obręb 0012 Skarżysko Kościelne jako działka numer 

3665/1 z nieruchomościami sąsiednimi, oznaczonymi numerami działek: 3664/1 i 3666/1 - 

cała granica po stronie wschodniej i cała granica po stronie zachodniej. Działki stanowią 

własność osób fizycznych a z ich położeniem można zapoznać się w Urzędzie Gminy                    

w Skarżysku Kościelny, pok. 118. 

Opracowana dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości zostanie wykorzystana do 

postępowania administracyjnego o rozgraniczenie nieruchomości, działka nr 3665/1. 

 

III. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: 

W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności: 

 - analiza stanu prawnego nieruchomości, 

 - wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie, 

 - sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji 

    administracyjnej. 

 

 

IV. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

V. Nazwa i adres WYKONAWCY 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

NIP ..................................................... 

               (pieczęć wykonawcy) 

 

mailto:koscielne@skarzysko.com.pl
http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl/


 

 

 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Skarżysko 

Kościelne, gm. Skarżysko Kościelne tj. nieruchomością oznaczoną jako działka ew. nr 

3665/1, a nieruchomościami oznaczonymi jako działki nr: 3664/1 i 3666/1 na całej ich 

wspólnej granicy w trybie Ustawy Prawo geodezyjno-kartograficzne oraz Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w 

sprawie rozgraniczenia nieruchomości.  

 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę: 

 

 1. netto - ................................................. zł. 

 

 2. podatek VAT w kwocie - ..................................  zł. 

 

 3. brutto - ...................................................... zł. 

 

 4. słownie: cena brutto  - ..........................................................................................zł. 

 

 

 

2. Oświadczam, że: 

 - wykonam zamówienie w terminie sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy, 

 - posiadam uprawnienia zawodowe do wykonania przedmiotu zamówienia, 

  -posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem   

   technicznym i organizacyjnym,  

  - zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

    zastrzeżeń, 

 - w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na 

    warunkach określonych w punkcie II i III, w miejscu i terminie określonym przez      

    zamawiającego.  

 - akceptuję warunki płatności zgodne z warunkami umowy, 

 - oświadczam, że oferowana przez nas cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do    

    wykonania zamówienia. 

 - Oświadczam, że akceptuję projekt umowy i zobowiązuję się w przypadku przyznania   

    nam zamówienia do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w     

    miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. 

 

3. Załącznikiem do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty jest:  

   Kserokopia uprawnień geodezyjnych  

 

 

 

 

........................................ dn.........................                                    .....................................  
             podpis wykonawcy 


