
ZPI.272.14.2018                                 Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 
Zamawiający: Powiat Nowosądecki – Zarząd Powiatu Nowosądeckiego 
Przedmiot zamówienia: sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem 
nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, dokumentacja geodezyjna) 
  
................................................ 
/pieczątka nagłówkowa wykonawcy  
lub imię, nazwisko wykonawcy 
lub nazwa wykonawcy/ 

 
OFERTA CENOWA: 

 
 
 

Po zapoznaniu się z wymogami zawartymi w specyfikacji  proponuję (-emy) realizację 
przedmiotowego zamówienia w podanych niżej cenach: 
 

Ceny oferty zawierają wszelkie koszty, opłaty, podatki i upusty wskazane w pkt 18 specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia: 

 
/Ceny ofert należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku./  
 
 
 

Nr 
części Zakres  prac 

Cena/Doświadczenie rzeczoznawcy/geodety 
wyznaczonego do realizacji zamówienia/Termin 
wykonania zamówienia 
 
UWAGA: Termin wykonania zamówienia 
wykonawca powinien podać w ofercie, w dniach 
kalendarzowych. Termin ten będzie liczony od dnia 
zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia 
podany w ofercie przez wykonawcę nie może być 
dłuższy niż: 
 30 dni kalendarzowych w przypadku części 1, 2, 3, 

8, 9, 10 i 11 zamówienia, 
 60 dni kalendarzowych w przypadku części 4, 5, 6, 

7 i 12 zamówienia 
 14 dni kalendarzowych w przypadku części 13 

zamówienia 
Oferta wykonawcy, który zaoferuje terminy dłuższe 
niż wskazane powyżej zostanie odrzucona jako 
nieodpowiadająca treścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

1.  

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość 
rynkową prawa własności nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 462/4 
o pow. 0,03 ha położona w obrębie Żegiestów gmina Muszyna, 
objęta księgą wieczystą NS1M/00000099/8 zabudowana 
domkiem kempingowym wraz z jednokrotną aktualizacją 
operatu szacunkowego – dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży 
w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

Cena brutto:  
 
...............................................zł 
 
Wyznaczony do realizacji zamówienia rzeczoznawca 
wykonał …………… operatów szacunkowych 
w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych 
objętych przedmiotem zamówienia. 
 
Termin wykonania zamówienia 
wyrażony w dniach kalendarzowych,  
liczony od dnia zawarcia umowy: 
 
……………………………… dni 
 



2.  

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość 
rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej, 
niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa 
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1353/1 o pow. 0,2653 
ha położona w Muszynie, objęta księgą wieczystą 
NS1M/00026974/4 wraz z jednokrotną aktualizacją operatu 
szacunkowego– dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży w trybie 
przetargu nieograniczonego. 
 

Cena brutto:  
 
...............................................zł 
 
Wyznaczony do realizacji zamówienia rzeczoznawca 
wykonał …………… operatów szacunkowych 
w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych 
objętych przedmiotem zamówienia. 
 
Termin wykonania zamówienia 
wyrażony w dniach kalendarzowych,  
liczony od dnia zawarcia umowy: 
 
……………………………… dni 
 

3.  

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość 
rynkową prawa własności udziału Skarbu Państwa 
wynoszącego 1/2 części nieruchomości oznaczonej jako działka 
ewidencyjna nr 2240 o pow. 0,1978 ha położona w Starym 
Sączu przy ul. Bolesława Chrobrego 7 objęta księgą wieczystą 
NS1S/00064862/9, zabudowana budynkiem mieszkalnym wraz 
z oszacowaniem wartości nakładów poniesionych na 
przeprowadzone remonty konieczne wraz z jednokrotną 
aktualizacją operatu szacunkowego. Wycena przeznaczona jest 
dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży udziału Skarbu Państwa 
na rzecz współwłaściciela nieruchomości. 
 

 Cena brutto:  
 
...............................................zł 
 
Wyznaczony do realizacji zamówienia rzeczoznawca 
wykonał …………… operatów szacunkowych 
w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych 
objętych przedmiotem zamówienia. 
 
Termin wykonania zamówienia 
wyrażony w dniach kalendarzowych,  
liczony od dnia zawarcia umowy: 
 
……………………………… dni 
 
 

4.  

Sporządzenie mapy synchronizacyjnej z wykazem zmian 
gruntowych dla działki ewidencyjnej nr 1645/3 o pow. 0,10 ha 
położonej w obrębie ewidencyjnym Łącko, gmina Łącko objętej 
KW NS1S/00001742/3 i NS1S/00001743/0, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa – w celu regulacji stanu prawnego 
nieruchomości w księgach wieczystych. 
 

Cena brutto:  
 
...............................................zł 
 
Wyznaczony do realizacji zamówienia geodeta 
wykonał …………… opracowań geodezyjnych 
w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych 
objętych przedmiotem zamówienia. 
 
Termin wykonania zamówienia 
wyrażony w dniach kalendarzowych,  
liczony od dnia zawarcia umowy: 
 
……………………………… dni 

5.  

Sporządzenie mapy synchronizacyjnej z wykazem zmian 
gruntowych dla: 
- działki ewid. nr 1989/1 o pow. 0,0786 ha położonej w obrębie 
ewidencyjnym Krynica Zdrój jedn. ewid. Krynica-Zdrój-miasto, 
stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa w 1/2 części oraz 
osób fizycznych - w celu regulacji stanu prawnego 
nieruchomości w księgach wieczystych 
- działek 1988 o pow. 0,0762 ha i 1990 o pow. 0,0087 ha 
położonych w obrębie ewidencyjnym Krynica Zdrój jedn. ewid. 
Krynica-Zdrój-miasto, stanowiących współwłasność Skarbu 
Państwa w 1/2 części oraz osób fizycznych – w celu regulacji 
stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych. 
 

Cena brutto:  
 
...............................................zł 
 
Wyznaczony do realizacji zamówienia geodeta 
wykonał …………… opracowań geodezyjnych 
w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych 
objętych przedmiotem zamówienia. 
 
Termin wykonania zamówienia 
wyrażony w dniach kalendarzowych,  
liczony od dnia zawarcia umowy: 
 
……………………………… dni 



6.  

Sporządzenie kompletu dokumentacji geodezyjnej wraz 
z projektem rozgraniczenia działki 579/5 położonej w obrębie 
Nawojowa gm. Nawojowa pokrytej wodami płynącymi 
(własność Wody Polskie) od nieruchomości przyległych, tj. 
działek 642/9 i 642/10 stanowiących własność Skarbu Państwa 
objętych KW NS1S/00002109/1 – niezbędnej do złożenia 
wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu linii brzegowej na 
odcinku działek 642/9 i 642/10. 
 

Cena brutto:  
 
...............................................zł 
 
Wyznaczony do realizacji zamówienia geodeta 
wykonał …………… opracowań geodezyjnych 
w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych 
objętych przedmiotem zamówienia. 
 
Termin wykonania zamówienia 
wyrażony w dniach kalendarzowych,  
liczony od dnia zawarcia umowy: 
 
……………………………… dni 
 
 

7.  

Wyznaczenie punktów granicznych działek ewidencyjnych nr 
206 o pow. 0,0583 ha, 205/1 o pow. 0,0680 ha, 205/2 o pow. 
0,0649 ha, 205/3 o pow. 0,6914 ha położonych w obrębie 
ewidencyjnym Krynica Słotwiny, jednostka ewidencyjna 
Krynica-Zdrój-miasto, ujawnionych uprzednio w operacie 
ewidencji gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, 
objętych KW NS1M/00006458/5. 
 

Cena brutto:  
 
...............................................zł 
 
Wyznaczony do realizacji zamówienia geodeta 
wykonał …………… opracowań geodezyjnych 
w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych 
objętych przedmiotem zamówienia. 
 
Termin wykonania zamówienia 
wyrażony w dniach kalendarzowych,  
liczony od dnia zawarcia umowy: 
 
……………………………… dni 
 

8.  

Sporządzenie 11 operatów szacunkowych określających 
wartość rynkową nieruchomości gruntowych położonych w 
jednostce ewidencyjnej Muszyna– miasto, obręb Muszyna oraz 
w jednostce ewidencyjnej Muszyna – wieś, obręb Jastrzębik, 
Powroźnik, stanowiących własność Skarbu Państwa w 
użytkowaniu wieczystym – do celów aktualizacji opłaty rocznej 
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. 
Należy wykonać oddzielny operat dla każdej nieruchomości tj. 
objętej odrębną księgą wieczystą oraz dodatkowo przekazać 
opisane na nośniku elektronicznym. 

Cena brutto:  
 
...............................................zł 
 
Wyznaczony do realizacji zamówienia rzeczoznawca 
wykonał …………… operatów szacunkowych 
w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych 
objętych przedmiotem zamówienia. 
 
Termin wykonania zamówienia 
wyrażony w dniach kalendarzowych,  
liczony od dnia zawarcia umowy: 
 
……………………………… dni 

9.  

Sporządzenie 15 operatów szacunkowych określających 
wartość rynkową nieruchomości gruntowych położonych w 
jednostce ewidencyjnej Rytro obręb Rytro, Sucha Struga 
stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu 
wieczystym – do celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości. 
Należy wykonać oddzielny operat dla każdej nieruchomości tj. 
objętej odrębną księgą wieczystą oraz dodatkowo przekazać 
opisane na nośniku elektronicznym. 

Cena brutto:  
 
...............................................zł 
 
Wyznaczony do realizacji zamówienia rzeczoznawca 
wykonał …………… operatów szacunkowych 
w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych 
objętych przedmiotem zamówienia. 
 
Termin wykonania zamówienia 
wyrażony w dniach kalendarzowych,  
liczony od dnia zawarcia umowy: 
 
……………………………… dni 



10.  

Sporządzenie 10 operatów szacunkowych określających 
wartość rynkową nieruchomości gruntowych, położonych w 
jednostce ewidencyjnej Nawojowa obręb Nawojowa, 
stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu 
wieczystym – do celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości. 
Należy wykonać oddzielny operat dla każdej nieruchomości tj. 
objętej odrębną księgą wieczystą oraz dodatkowo przekazać 
opisane na nośniku elektronicznym. 

Cena brutto:  
 
...............................................zł 
 
Wyznaczony do realizacji zamówienia rzeczoznawca 
wykonał …………… operatów szacunkowych 
w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych 
objętych przedmiotem zamówienia. 
 
Termin wykonania zamówienia 
wyrażony w dniach kalendarzowych,  
liczony od dnia zawarcia umowy: 
 
……………………………… dni 
 

11.  

Sporządzenie 35 operatów szacunkowych określających 
wartość rynkową nieruchomości gruntowych, położonych w 
jednostce ewidencyjnej Piwniczna-Zdrój - miasto obręb 
Piwniczna oraz  w jednostce ewidencyjnej Piwniczna-Zdrój - 
wieś obręb Łomnica Zdrój, Wierchomla Mała, Wierchomla 
Wielka, stanowiących własność Skarbu Państwa w 
użytkowaniu wieczystym – do celów aktualizacji opłaty rocznej 
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. 
Należy wykonać oddzielny operat dla każdej nieruchomości tj. 
objętej odrębną księgą wieczystą oraz dodatkowo przekazać 
opisane na nośniku elektronicznym. 

Cena brutto:  
 
...............................................zł 
 
Wyznaczony do realizacji zamówienia rzeczoznawca 
wykonał …………… operatów szacunkowych 
w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych 
objętych przedmiotem zamówienia. 
 
Termin wykonania zamówienia 
wyrażony w dniach kalendarzowych,  
liczony od dnia zawarcia umowy: 
 
……………………………… dni 
 

12.  

Analiza stanu prawnego nieruchomości ze sporządzeniem kopii 
mapy ewidencyjnej z wykazem zmian do celów ujawnienia w 
księgach wieczystych orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Krakowie Urząd Spraw wewnętrznych z 
dnia 31 stycznia 1963 r., nr USW.Wł.5/15/62 o wywłaszczeniu 
na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w gm. Kat. 
Łęka Siedlce (64 parcele); oraz przygotowanie wniosków do VI 
Wydziału Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Nowym Sączu 
do ujawnienia wywłaszczonych nieruchomości w księdze 
wieczystej. Obecnie parcele wywłaszczone wchodzą w skład 
drogi powiatowej w Łęce Siedleckiej.  
Opracowanie należy sporządzić w 3 egzemplarzach. 
 

Cena brutto:  
 
...............................................zł 
 
Wyznaczony do realizacji zamówienia geodeta 
wykonał …………… opracowań geodezyjnych 
w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych 
objętych przedmiotem zamówienia. 
 
Termin wykonania zamówienia 
wyrażony w dniach kalendarzowych,  
liczony od dnia zawarcia umowy: 
 
……………………………… dni 
 

13.  

Sporządzenie opinii określającej wartość prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości położonej w Tyliczu gm. Krynica-
Zdrój, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2008/5 o 
pow.0,16 ha, objętej KW NS1M/00021921/3 stanowiącej 
własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osoby 
fizycznej, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności, bez określenia wartości 
rynkowej gruntu na podstawie aktualnego operatu 
szacunkowego. 
 

Cena brutto:  
 
...............................................zł 
 
Wyznaczony do realizacji zamówienia rzeczoznawca 
wykonał …………… operatów szacunkowych 
w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych 
objętych przedmiotem zamówienia. 
 
Termin wykonania zamówienia 
wyrażony w dniach kalendarzowych,  
liczony od dnia zawarcia umowy: 
 
……………………………… dni 

 



* Oświadczam (-y), że całość zamówienia wykonam (-y) własnymi siłami. 
albo 
* Oświadczam (-y), że część zamówienia, części nr ................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................... 

/opis części zamówienia/ 
powierzę (-ymy) do realizacji podwykonawcom. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

/firmy podwykonawców/ 
/* - wypełnić obowiązkowo jeśli dotyczy/ 
Oświadczam (-y), że uzyskałem (-liśmy) konieczne informacje do przygotowania oferty. 
Oświadczam (-y), że zapoznałem się (-liśmy się) z treścią specyfikacji (SIWZ) i nie wnoszę (-simy) do niej żadnych 
zastrzeżeń. 
Uważam/-y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
Oświadczam/-y, że jestem/jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem** 

Tak  

Nie  
 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2). 
 
Podpisał(-ali) ................................................................................................................................. występujący 
w charakterze: ........................................................................................................................................ w pełni 
upoważniony (-eni) do podpisywania ofert dla i w imieniu: 
………...........................................................................................................................................................................
.........adres: ............................................................................................................................................................... 
telefon..................................................faks ............................................. e-mail: ……………………..…………………….… 
 
Miejscowość: ............................................... 
Data: .............................................................                                 

 
 
 ..................................................... 
          /podpis – podpisy 

                                                                                                              pieczątka imienna – pieczątki imienne/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
43 milionów EUR. 
 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 
2)  W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 


