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FORMULARZ OFERTY 

na wykonanie usługi o wartości netto poniżej 30 000 € 
 
 
 
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

Powiatowy Zarząd Dróg  w Limanowej 
ul. Józefa Marka 9  
34-600 Limanowa 

 
II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

 
 

„Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, sporządzanie map do celów 
prawnych oraz wykonanie podziałów działek pod poszerzenie pasa drogowego 

w roku 2019” 
 

 
 
III. Tryb postępowania:  Zaproszenie do składania ofert. 
 
IV. Nazwa i adres WYKONAWCY 
 
.......................................................................... 

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

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

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

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

                                                                                                                                                 (pieczęć Wykonawcy)  

 
 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Zadanie częściowe nr 1: 

cenę brutto:................................ zł 

słownie brutto: ...................................................................................................................................zł 

obliczoną zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Nazwa usługi Cena netto Cena brutto 

1 

Przeprowadzenie badania stanu prawnego regulowanego 
odcinka pasa drogowego od 31.12.1998r. do chwili obecnej 
wraz ze wskazaniem sygnatury dokumentów wykazujących 
następstwo prawne w przypadku zmian w II dziale ksiąg 
wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiących 
przedmiot zamówienia oraz wskazania adresów tak właścicieli 
hipotecznych jak i ich ewentualnych następców prawnych 
niezbędnych do skutecznego złożenia wniosku w celu uzyskania 
decyzji Wojewody Małopolskiego – za pierwsza księgę 
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2 

Przeprowadzenie badania stanu prawnego regulowanego 
odcinka pasa drogowego od 31.12.1998r. do chwili obecnej 
wraz ze wskazaniem sygnatury dokumentów wykazujących 
następstwo prawne w przypadku zmian w II dziale ksiąg 
wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiących 
przedmiot zamówienia oraz wskazania adresów tak właścicieli 
hipotecznych jak i ich ewentualnych następców prawnych 
niezbędnych do skutecznego złożenia wniosku w celu uzyskania 
decyzji Wojewody Małopolskiego – za kolejną księgę 

  

3 
Wykonanie map do celów prawnych z opisem 
synchronizacyjnym służące za podstawę wpisu decyzji 
wywłaszczeniowej do księgi wieczystej – za pierwsza działkę 

  

4 
Wykonanie map do celów prawnych z opisem 
synchronizacyjnym służące za podstawę wpisu decyzji 
wywłaszczeniowej do księgi wieczystej – za kolejną działkę 

  

5 
Wykaz synchronizacyjny do działki ewidencyjnej stanowiącej 
drogę, z oznaczeniem na wyrysie mapy ewidencyjnej położenia 
parcel katastralnych wchodzących w jej skład 

  

RAZEM NETTO:   

RAZEM BRUTTO: 
(kwota ta posłuży Zamawiającemu do porównania  

złożonych ofert i winna ona odpowiadać cenie oferty brutto) 
 

 
 
 
 
 
Zadanie częściowe nr 2: 

cenę brutto:................................ zł 

słownie brutto: ...................................................................................................................................zł 

obliczoną zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Nazwa usługi Cena netto Cena brutto 

1 

Przeprowadzenie badania stanu prawnego regulowanego 
odcinka pasa drogowego od 31.12.1998r. do chwili obecnej 
wraz ze wskazaniem sygnatury dokumentów wykazujących 
następstwo prawne w przypadku zmian w II dziale ksiąg 
wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiących 
przedmiot zamówienia oraz wskazania adresów tak właścicieli 
hipotecznych jak i ich ewentualnych następców prawnych 
niezbędnych do skutecznego złożenia wniosku w celu uzyskania 
decyzji Wojewody Małopolskiego – za pierwszą księgę 

  

2 

Przeprowadzenie badania stanu prawnego regulowanego 
odcinka pasa drogowego od 31.12.1998r. do chwili obecnej 
wraz ze wskazaniem sygnatury dokumentów wykazujących 
następstwo prawne w przypadku zmian w II dziale ksiąg 
wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiących 
przedmiot zamówienia oraz wskazania adresów tak właścicieli 
hipotecznych jak i ich ewentualnych następców prawnych 
niezbędnych do skutecznego złożenia wniosku w celu uzyskania 
decyzji Wojewody Małopolskiego – za kolejną księgę 
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3 

Wykonanie podziałów działek ewidencyjnych w sytuacji gdy 
granica ewidencyjna pokrywa się z granicą własności ale nie jest 
zgodna z ustalonym przebiegiem granicy pasa drogowego 
regulowanego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 
1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczna odcinka drogi – w ramach 
wykonywanych prac należy trwale zastabilizować punkty 
załamania linii granicznych wyznaczających linie 
rozgraniczające pasa drogowego. Dla działek nie ujawnionych w 
księgach wieczystych należy wykonać wykazy synchronizujące 
uwidaczniające z jakich parcel gruntowych powstały te działki – 
za pierwszą działkę 

  

4 

Wykonanie podziałów działek ewidencyjnych w sytuacji gdy 
granica ewidencyjna pokrywa się z granicą własności ale nie jest 
zgodna z ustalonym przebiegiem granicy pasa drogowego 
regulowanego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 
1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczna odcinka drogi – w ramach 
wykonywanych prac należy trwale zastabilizować punkty 
załamania linii granicznych wyznaczających linie 
rozgraniczające pasa drogowego. Dla działek nie ujawnionych w 
księgach wieczystych należy wykonać wykazy synchronizujące 
uwidaczniające z jakich parcel gruntowych powstały te działki – 
za kolejną działkę 

  

5 
Wykonanie podziałów działek pod poszerzenia pasa drogowego 
– za pierwszą działkę 

  

6 
Wykonanie podziałów działek pod poszerzenia pasa drogowego 
– za kolejną działkę 

  

7 

Wznowienie punktów granicznych przy nieruchomościach 
przylegających do pasa drogowego dróg powiatowych 
– za pierwsze 2 punkty 

  

8 

Wznowienie punktów granicznych przy nieruchomościach 
przylegających do pasa drogowego dróg powiatowych 
- za każdy następny 

  

RAZEM NETTO:   

RAZEM BRUTTO: 
(kwota ta posłuży Zamawiającemu do porównania  

złożonych ofert i winna ona odpowiadać cenie oferty brutto) 
 

 
 
 
 
2. Deklaruję ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia: 16.12.2019r. 

b) warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury. 

3. Oświadczam, że: 

 zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,   

 zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag, 

 związani jesteśmy ofertą do 30 dni licząc od dnia upływu terminu składnia ofert, 

 w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych 

w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 
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4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach. 

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 
 1) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzony za zgodność  

     z oryginałem; 

  2) Zaparafowany projekt umowy (każda strona); 

              3) Klauzula informacyjna. 

*) niepotrzebne skreślić 

 
 
 
................................dn. ............................                                  .............................................................. 

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               

(pieczęć Wykonawcy)  
 

 
 
 
 
 


