FORMULARZ OFERTOWY - wzór
1. Treść oferty:
1.1. nazwa firmy ............................................................................................................
1.2. Adres firmy .............................................................................................................
1.3. NIP ....................................................................................................................................
1.4. Regon ................................................................................................................................
1.5. Nr rachunku bankowego ...................................................................................................
1.6. Oferuję wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego z zakresu szacowania nieruchomości w

2018 r. na rzecz Powiatu Siemiatyckiego oraz Skarbu Państwa - reprezentowanego przez Starostę
Siemiatyckiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.
1.7. Przedmiot zamówienia zawiera przewidywane ilości usług z podziałem na rodzaje wyceny.
1.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości wskazanych poniżej w tabeli usług.
1.9. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia określono szczegółowo w umowie, która stanowi
załącznik nr 2 do przedmiotu zamówienia.
1.10. Całość zamówienia określonego w tabeli poniżej, wykonam za łączną kwotę

…………………… netto

…………………. VAT ……………………… zł brutto
(Słownie: brutto ………………………………………………………………………………………………………………………………………….)
L.P.

Wycena w zakresie

Ilość
Cena za
przewidzianych jedną usługę
usług

A

B

1

Wycena jednego i każdego kolejnego lokalu
mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi
w budynku i poza budynkiem łącznie z wyceną
ułamkowej części gruntu (cena gruntu wyodrębniona)
oraz
wykonaniem
wymaganego
szkicu
do
wyodrębnienia samodzielności lokalu.

3

2

Wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem
jednorodzinnym z budynkami przynależnymi łącznie z
wyceną gruntu (z drzewostanem).

2

3

Wycena działki zabudowanej dwoma budynkami, w
których znajduje się razem 18 pomieszczeń
gospodarczych z wyliczeniem i oszacowaniem
udziałów w gruncie oraz oszacowaniem udziału
w gruncie pod 1 garaż, który stanowi własność osoby
prywatnej.

1

4

Wycena działki niezabudowanej (z drzewostanem)

1

5

Wycena działki rolnej.

30

6

Wycena
działki
zabudowanej
obiektami
niemieszkalnymi (np. budynki gospodarcze, studnie,
ogrodzenia, przepompownie, z wyodrębnieniem ceny

2

C

Razem
BxC
D

gruntów, budynków, budowli, drzewostanu).
7

Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i
trwałego zarządu

10

8

Wycena gruntu w celu sprzedaży na rzecz użytkownika
wieczystego zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015
poz. 1774 z późn. zm.).

1

9

Wycena gruntu w celu sprzedaży na poprawienie
warunków
zagospodarowania
nieruchomości
przyległej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 oraz art. 209a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 poz. 1774 z późn.
zm.).
a) niezabudowanego
b) Zabudowanego z podaniem wartości gruntów i
budynków
aktualizacji

1
1

10

Określenie
kosztu
szacunkowych.

operatów

2

11

Ustalenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29
lipca
2005
r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz.
83).

2

12

Ustalenie wzrostu wartości nieruchomości w związku z
jej podziałem do ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu
art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 poz. 1774 z późn.
zm.).

1

13

Ustalenie
wzrostu
wartości
nieruchomości
spowodowanego budową urządzeń infrastruktury
technicznej do ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu
art. 145 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 poz. 1774 z późn.
zm.).

1

14

Ustalenie
wzrostu
lub
obniżenia
wartości
nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego do ustalenia opłaty z tego tytułu.

1

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
3. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.
4. Okres gwarancji 1 rok.
5. Potwierdzam termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.
6. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w umowie (załącznik nr 2)
7.* Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą – TAK/NIE

8. Oświadczam, że posiadam uprawnień zawodowe rzeczoznawcy majątkowego nr ….................

9.

Oświadczam,

że

jestem

wpisany/a

do

Centralnego

Rejestru

Rzeczoznawców

Majątkowych ……………………….………………………………………………………
niepotrzebne skreślić*

Dnia...........................

……………………………………………
( podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
pieczątka wykonawcy)

