GMINA CELESTYNÓW
Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
www.celestynow.pl

(pieczęć wykonawcy)
Załącznik nr 1
do Zaproszenia do składania ofert
z dnia 21.01.2020 r.

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert z dnia 21.01.2020 r. na wykonywanie operatów
szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości w celu:
a) naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości;
b) naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej;
c) naliczenia renty planistycznej;
d) wypłatę odszkodowań - nieruchomości zajęte pod drogi;
e) ustanowienia służebności przesyłu;
f) sprzedaży, zakupu, zamiany lub przejęcia nieruchomości;
g) oddania nieruchomości w trwały zarząd;
h) wyceny lokali mieszkalnych;
i) wyceny nieruchomości zabudowanych;
j) wyceny nieruchomości zajętych pod drogi;
k) inne cele dla potrzeb urzędu
składam niniejszą ofertę, oświadczając że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w zaproszeniu do
składania ofert.

Nazwa wykonawcy:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………….....
Tel:.........................................................................
Fax: …….………………….……………………
REGON:…………………………………………
NIP: ………………………………………………
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Oferujemy/oferuję wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zaproszenia do składania
ofert za cenę jednostkową za kwotę:
1. Naliczenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości ............... zł brutto;
2. Naliczenie opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej ........................ zł brutto;
3. Naliczenie renty planistycznej ………….... zł brutto;
4. Wypłatę odszkodowań – nieruchomości zajęte pod drogi .......................... zł brutto;
5. Ustanowienia służebności przesyłu ………………….. zł brutto;
6. Sprzedaż, zakup, zamiana lub przejęcie nieruchomości ............................ zł brutto;
7. Oddania nieruchomości w trwały zarząd ............................ zł brutto;
8. Wycena lokali mieszkaniowych ............................... zł brutto;
9. Wycena nieruchomości zabudowanych ………………… zł brutto;
10. Wyceny nieruchomości zajętych pod drogi ………………….. zł brutto;
11. Inne cele ..................................... zł brutto.
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Oświadczenia i informacje dla Wykonawcy:
1. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słownie rozstrzygająca będzie
cena napisana słownie.
2. Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy.
3. Oświadczamy, że:
1) powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej
oferty;
2) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3)

zapoznałem(y)* się z treścią zaproszenia do składania ofert i nie wnoszę/imy * do niej zastrzeżeń;

4) zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie
informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty;
5) oferujemy wykonanie w całości przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do
dnia 31.12.2020 r.;
6) jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczne zmiany przedstawione w naszych dokumentach załączonych do
oferty, natychmiast powiadomimy o nich Zamawiającego;
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7) faktury będą płatne w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do
siedziby Zamawiającego.
4. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) ………………………………………………………………………………………………… ;
2) …………………………………………………………………………………………..……...;
3) …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………
(miejscowość i data)

*/ niepotrzebne skreślić

……………….……………………………….
(podpis oraz pieczęć Wykonawcy)

