
L. p. 

Rodzaj opracowania 
Cena 
(zł) (C) 

Współczynnik 
pracochłonnoś

ci (W1) 

Ilość punktów dla 
poszczególnych 
składników 
asortymentu                            
N=(CxW1) 

Suma 
punktów w 
asortymencie 

(S=ΣN) 

Współczynnik 
dla 

przewidywanej 
ilości prac                
(W2)    

Ilość punktów dla 
poszczególnych 
asortymentów 
M=(SxW2) Asortyment Poszczególne składniki asortymentu 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 
(wstępny projekt podziału) Sporządzenie wstępnego projektu podziału 

 
100 

  
22,96  

2 PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 
 (mapa podziału) 

Za pierwszą dzieloną działkę  6,25   

23,73 

 

Za kaŜdą następną dzieloną działkę  31,25  

Za kaŜdą następną działkę wynikającą z róŜnicy stanu 
starego i stanu nowego wykazu zmian 

 62,50  

3 
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 
DLA INWESTYCJI LINIOWEJ 
(wstępny projekt podziału) 

Sporządzenie wstępnego projektu podziału 
 

100 
  

1,94 
 

4 
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 
DLA INWESTYCJI LINIOWEJ  

(mapa podziału) 

Za pierwszą dzieloną działkę  6,25   

1,94 

 

Za kaŜdą następną dzieloną działkę  31,25  

Za kaŜdą następną działkę wynikającą z róŜnicy stanu 
starego i stanu nowego wykazu zmian 

 
62,50 

 

5 Stabilizacja punktów 
granicznych 

Ryczałt do 10 stabilizowanych punktów  9,09   

12,45 

 

Dodatkowo za kaŜdy następny stabilizowany punkt 
 powyŜej 10 

 90,91  

6 
Mapa do celów prawnych 
z okazaniem granic na 

gruncie (podział) 

Za pierwszą działkę podlegającą opracowaniu 
 

6,25 
  

7,78 

 

Za kaŜdą następną działkę podlegającą opracowaniu  31,25  

Za kaŜdą następną działkę wynikającą z róŜnicy stanu 
starego i stanu nowego wykazu zmian 

 62,50  

7 Mapa do celów prawnych bez 
okazania granic na gruncie 

Za pierwszą działkę podlegającą opracowaniu 
 

6,25 
  

13,23 

 

Za kaŜdą następną działkę podlegającą opracowaniu  31,25  

Za kaŜdą następną działkę wynikającą z róŜnicy stanu 
starego i stanu nowego wykazu zmian 

 
62,50 

 

8 

Mapa do celów prawnych bez 
okazania granic na gruncie z 

naniesieniem granic 
słuŜebności drogi koniecznej 

wraz z rozliczeniem jej 
powierzchni 

Za pierwszą działkę podlegającą opracowaniu 
 

6,25 
  

3,89 

 

Za kaŜdą następną działkę podlegającą opracowaniu 
 

31,25 
 

Za kaŜdą następną działkę wynikającą z róŜnicy stanu 
starego i stanu nowego wykazu zmian 

 
62,50 

 

9 

Wznowienie granic 
nieruchomości wraz ze 
stabilizacją znaków 

granicznych 

Ryczałt do 10 wznawianych znaków granicznych 
 

9,09 
  

5,08 

 

Dodatkowo za kaŜdy następny wznawiany znak powyŜej 10 
 

90,91 
 

TABELA OFERTOWA  - załącznik do SIWZ 



 

10. 

 

Mapa do celów prawnych 
bez okazania granic na 
gruncie z uwidocznieniem 
przebiegu słuŜebności 
przesyłu wraz z rozliczeniem 
jej powierzchni 

Za pierwszą działkę podlegającą opracowaniu  
6,25 

   

7,00 

 

Za kaŜdą następną działkę podlegającą opracowaniu  
31,25 

 

Za kaŜdą następną działkę wynikającą z róŜnicy stanu 
starego i stanu nowego wykazu zmian 

 62,50  



 


