
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

do zadania nr 1 pod nazwą: 

 

Sporządzenie operatu szacunkowego dla Gminy Lipie - Parzymiechy 
 

 

Nazwa Wykonawcy:................................................................................................................................... 

Adres: ........................................................................................................................................................ 

NIP: ......................................................................................... 

Telefon: ................................................................................... 

 

 
Nr 

zadania 
Rodzaj usługi Cena w zł (brutto) 

1 

Sporządzenie operatu 

szacunkowego -  

określenie wartości 20 

działek do celów ich 

sprzedaży 

działki 333/30, 333/31, 333/32, 

333/33,333/34, 333/37, 333/38, 

333/39, 333/40, 333/41, 333/44, 

333/45, 333/46, 333/49, 333/50, 

333/52, 332/7, 332/8, 332/10, 332/11 

obręb Parzymiechy (0012) 

  

 

Dotyczy ewentualnego zamówienia uzupełniającego  Cena w zł (brutto) 

wycena działki w kompleksie nieprzewidzianej  

do wyceny w zadaniu 1 i każdej następnej 
 

 

 

Wskazane wynagrodzenie obejmuje zakres opisany w prowadzonym postępowaniu. 

 

1. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w  

przypadku wyboru niniejszej oferty. 

2. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności 

określonych w zaproszeniu. 

3. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i 

techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 

4. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w 

zaproszeniu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

6. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

 

 

 

 

 

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

   Miejscowość i data          Pieczątka i podpis Wykonawcy 



 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

do zadania  nr 2 pod nazwą: 

 

Sporządzenie operatu szacunkowego dla Gminy Lipie - Kleśniska 
 

 

Nazwa Wykonawcy:................................................................................................................................... 

Adres: ........................................................................................................................................................ 

NIP: ......................................................................................... 

Telefon: ................................................................................... 

 

 
Nr 

zadania 
Rodzaj usługi Cena w zł (brutto) 

2 

Sporządzenie operatu 

szacunkowego -  określenie 

wartości 4 działek do celów 

ich sprzedaży 

Działki 75, 81/1,143,217 

obręb Kleśniska (0006) 
  

 

 

Wskazane wynagrodzenie obejmuje zakres opisany w prowadzonym postępowaniu. 

 

7. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w  

przypadku wyboru niniejszej oferty. 

8. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności 

określonych w zaproszeniu. 

9. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i 

techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 

10. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w 

zaproszeniu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

12. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

 

 

 

 

 

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

   Miejscowość i data          Pieczątka i podpis Wykonawcy 


