Załącznik nr 1 do SIWZ
OFERTA
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych dla
potrzeb:
1. zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Leszna albo Skarbu Państwa oraz
nabycia nieruchomości na rzecz Miasta Leszna albo Skarbu Państwa,
2. sprzedaży gruntu stanowiących własność Miasta Leszna albo Skarbu Państwa na rzecz jego
użytkownika wieczystego oraz dla celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności gruntu,
3. aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność
Miasta Leszna lub Skarbu Państwa,
4. ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, jeżeli w wyniku podziału
powstanie:
a/ do 30 nowo wydzielonych działek
b/ powyżej 30 nowo wydzielonych działek
c/ za sporządzenie opinii dla nieruchomości, jeżeli nie nastąpi wzrost jej wartości
5. ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu pobudowania urządzeń infrastruktury technicznej,
jeżeli w zasięgu oddziaływania zadania inwestycyjnego znajduje się:
a/ do 10 nieruchomości
b/ powyżej 10 nieruchomości
6. ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
spowodowanego uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego”.

I.

DANE WYKONAWCY

Nazwa ........................................................................................................................................
Adres ........................................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za wykonanie zamówienia:
.......................................................................................................................................
Konto bankowe Wykonawcy: ................................................................................................
Numer identyfikacji podatkowej NIP ..........................................................................................
Numer telefonu.............................., telefonu kom. .................................,
nr faks..............................., e-mail ....................................................
II.

OFERTA

Za wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla
następujących części przedmiotowego zamówienia publicznego:
1. dla potrzeb zbycia nieruchomości stanowiących Miasta Leszna albo Skarbu
Państwa oraz nabycia nieruchomości na rzecz Miasta Leszna albo Skarbu
Państwa,
Cena ofertowa za wykonania I części zamówienia wynosi:
:......................zł brutto
(słownie: ..................................................................................)

2. dla potrzeb sprzedaży gruntu na rzecz jego użytkownika wieczystego oraz dla celu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu,
stanowiącego własność Miasta Leszna albo Skarbu Państwa
Cena ofertowa za wykonania II części zamówienia wynosi:
................................zł brutto
(słownie: ................................................................................................................)
3. dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Cena ofertowa za wykonania III części zamówienia wynosi:
......................zł brutto
(słownie: ..............................................................................................................)
4 dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, jeżeli w
wyniku podziału powstanie :
4a). do 30 nowo wydzielonych działek
Cena ofertowa za wykonania IV części zamówienia wynosi:
:......................zł brutto
(słownie: ..................................................................................................................)
4b). powyżej 30 nowo wydzielonych działek
Cena ofertowa za wykonania V części zamówienia wynosi:
......................zł brutto
(słownie: .................................................................................................................)
4c). za sporządzenie opinii dla nieruchomości, jeżeli nie nastąpi wzrost jej wartości
Cena ofertowa za wykonania VI części zamówienia wynosi:
:......................zł brutto
(słownie: ....................................................................................................................)
5. dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu pobudowania urządzeń
infrastruktury technicznej, jeżeli w zasięgu oddziaływania zadania inwestycyjnego
znajduje się:
5a). do 10 nieruchomości
Cena ofertowa za wykonania VII części zamówienia wynosi:
......................zł brutto,
(słownie: ............................................................................................................................)
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5b). powyżej 10 nieruchomości
Cena ofertowa za wykonania VIII części zamówienia wynosi:
...........................zł brutto,
(słownie: .......................................................................................................................)
6. dla potrzeb ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej
Cena ofertowa za wykonania IX części zamówienia wynosi:
................................zł brutto
(słownie: ...........................................................................................................................).
III. Oświadczenie
1. Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w
SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuję je bez zastrzeżeń.
2. Oświadczam, że uważam się za związanego z ofertą do terminu ważności oferty
wskazanego
w SIWZ i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty
zawrzeć umowę.
3. Oświadczam, że posiadam wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i
znane są mi warunki udzielenia zamówienia.
......................., dnia ....................2012 r.
.................................................
/podpis i pieczątka
wykonawcy lub osoby
upoważnionej do
reprezentowania wykonawcy/
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