
Załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego nr RGMiR.271.6.2021 

z dnia 30 grudnia 2021 roku 
.....................................           

(pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY 

NA WYKONANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA OPRACOWANIU OPERATÓW 

SZACOWANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W 2022 ROKU NA TERENIE GMINY 

KROŚNICE. 

 

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa......................................................................................................................................... 

Siedziba...................................................................................................................................... 

Nr telefonu/fax............................................................................................................................ 

NIP.............................................................................................................................................. 

REGON...................................................................................................................................... 

E-mail......................................................................................................................................... 

2. Dane dotyczące Zamawiającego: 

Gmina Krośnice 

ul. Sportowa 

56-320 Krośnice 

NIP: 916-13-04-684 

REGON: 931934704 

3. Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr RGMiR.271.6.2021 roku z dnia 30 grudnia 2021 

roku, na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu raportów - operatów szacowania wartości 

nieruchomości w 2022 roku na terenie gminy Krośnice, oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu odpowiednio dla: 

 

 

L.p. POZYCJA DO WYCENY CENA OFERTOWA 

BRUTTO 

1 działka gruntu niezabudowana - cel sprzedaż/odszkodowanie za drogę  

2 działka gruntu zabudowana – cel sprzedaż/odszkodowanie za drogę  

3 budynku mieszkalnego jednorodzinnego / jeden właściciel  

4 budynku usługowo – handlowego / jeden właściciel  

5 budynku produkcyjnego  

6 budynku gospodarczego (np. garaż)  

7 lokalu użytkowego (z przynależną częścią gruntu)  

8 lokalu mieszkalnego – wraz z gruntem przynależnym  

9 inwentaryzacji lokali nie będących przedmiotem wyceny  

10 aktualizacja opłaty rocznej działki oddanej w użytkowanie wieczyste  

11 nieruchomości zabudowanej celem przekazania w zarząd trwały  

12 nieruchomości zabudowanej celem zabezpieczenia wierzytelności 

kredytodawcy 

 

13 budynku/obiektu celem zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy  

14 budynku usługowego (usługi publiczne, usługi podstawowe i 

ponadpodstawowe) 

 



15 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  

16 sprzedaży prawa użytkowania wieczystego  

17 zwrot nieruchomości niezabudowanej  

18 szkic inwentaryzacyjny lokalu  

19 służebności przesyłu  

20 wartość nieruchomości niezabudowanej dla potrzeb księgowych  

21 wartość nieruchomości zabudowanej (z rozdzieleniem wartości gruntu i 

zabudowy) dla potrzeb księgowych 

 

22 udział w komisji ds. szacowania szkód i strat w gospodarstwach 

domowych i w budynkach gospodarczych, powstałych w wyniku zdarzeń 

o charakterze klęsk żywiołowych na terenie Gminy Krośnice 

 

23 działka gruntu niezabudowana na poprawę warunków zagospodarowania 

działki sąsiedniej 

 

 

 

4. WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

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

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

 

5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

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

 

6. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że akceptuję formę i termin płatności tj. 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Urzędu 

Gminy w Krośnicach, ul. Sportowa 4, (sekretariat) poprawnej pod względem merytorycznym, formalnym 

i cyfrowym faktury, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę. Wystawienie faktury winno 

poprzedzać spisanie protokołu przekazania operatów wraz z oświadczeniem o ich kompletności. 

 

…............................... 

(podpis Wykonawcy) 

 

7. WYKAZ ZAMAWIAJĄCYCH, DLA KÓRYCH BYŁA ŚWIADCZONA USŁUGA  

O PODBNYM CHARAKTERZE: 

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

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

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

 
8. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: 

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

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

 

 

……………………………… 

(podpis Wykonawcy) 


