
  Załącznik nr 1 
FORMULARZ OFERTOWY  

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 
 

Sukcesywne wykonywanie usług geodezyjnych i kartogr aficznych w 2009 r., 
dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

: 
 

 
1. Zamawiaj ący: 
 Miasto 
Piotrków Trybunalski 
PasaŜ Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
 
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złoŜona przez1:        
L.p.  Nazwa(y) wykonawcy(ów)  Adres(y) 

wykonawcy(ów) 
  

 
 

 

 
3.  Osoba uprawniona do kontaktów:  
 
Imię i nazwisko 
 

 

 
Adres 
 

 

 
Nr telefonu 
 

 

 
Nr faksu 
 

 

 
Adres e-mail 
 

 

 
4.  Ja (my) ni Ŝej podpisany(i) o świadczam(y), Ŝe: 

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,  
3) Oferuję wykonanie zamówienia w trybie „przetargu nieograniczonego” za łączną 

cenę: 
• CZĘŚĆ I, zachodnia cz ęść Piotrkowa, obr ęby nr: 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 41, 42, 43, 44, 
 

CENA ...................................zł netto + …....VAT = .........................zł  brutto 
słownie złotych brutto …….......................... ................................................................. 
 
• CZĘŚĆ II, wschodnia cz ęść Piotrkowa, obr ęby nr: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47. 
 

                                            
1
  Wykonawca modeluje tabelę poniŜej w zaleŜności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiaj ącego  SPZ.341-20-3-2/09 



CENA ...................................zł netto + …....VAT = .........................zł  brutto 
słownie złotych brutto …….......................... ................................................................. 
 

4) niniejsza oferta jest waŜna przez okres 30 dni od terminu składania ofert,  
5) na wykonane roboty udzielam gwarancji na okres 3 lat. 
6) akceptuję(my) bez zastrzeŜeń projekt umowy załączony do SIWZ, 
7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę 

zobowiązuję(my) się zawrzeć w miejscu i w terminie jakie zostaną wskazane 
przez zamawiającego  

8) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,  

9)  nie uczestniczę(my), jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złoŜonej  
w celu udzielenia niniejszego zamówienia, 

10) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późń. zm.), [Ŝadne z informacji 
zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniŜej informacje 
zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 
udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania3: 

L.p.  Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji  Strony w ofercie  
(wyra Ŝone cyfr ą)  

od do 
 

1 
 
 

  

11)  nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania Ŝadnej części niniejszego 
zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcom4:  

12)  Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z 
wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia 
zamawiający  zastrzeŜe w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Ŝe część 
lub całość zamówienia nie moŜe być powierzona podwykonawcom. 

L.p.  Nazwa części zamówienia powierzona podwykonawcy  
 
 

1 

 
 
 
 Oferta została złoŜona na …….. kolejno ponumerowanych stronach. 

 
 
 
 

 
 
 

                                            
2
  Wykonawca usuwa niepotrzebne.  

3
  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 

4
  Wykonawca usuwa niepotrzebne. 



 
• CZĘŚĆ I, zachodnia cz ęść Piotrkowa, obr ęby nr: 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 41, 42, 43, 44, 
 

L p. 
Rodzaj opracowania 

CENA 

JEDNOSTKOWA 

NETTO  

CENA 

JEDNOSTKOWA 

BRUTTO Asortyment Poszczególne składniki asortymentu 
1 2 3 6 

1. 
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 
(wstępny projekt podziału) 

Sporządzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości 
  

2. 
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 

 (mapa podziału) 

Za pierwszą dzieloną działkę   

Za kaŜdą następną dzieloną działkę   
Za kaŜdą następną działkę wynikającą z róŜnicy stanu 

starego i stanu nowego wykazu zmian 
  

3. 
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI DLA 

INWESTYCJI LINIOWEJ 
(wstępny projekt podziału 

Sporządzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości 
  

4. 
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI DLA 

INWESTYCJI LINIOWEJ  
(mapa podziału) 

Za pierwszą dzieloną działkę   

Za kaŜdą następną dzieloną działkę   
Za kaŜdą następną działkę wynikającą z róŜnicy stanu 

starego i stanu nowego wykazu zmian 
  

5. 
Stabilizacja punktów 

granicznych 
Ryczałt do 10 stabilizowanych punktów   

Dodatkowo za kaŜdy następny stabilizowany punkt 

 powyŜej 10 
  

6. 
Mapa do celów prawnych 

z okazaniem granic na gruncie 
(podział) 

Za pierwszą działkę podlegającą opracowaniu   

Za kaŜdą następną działkę podlegającą opracowaniu   

Za kaŜdą następną działkę wynikającą z róŜnicy stanu 

starego i stanu nowego wykazu zmian 
  

7. 
Mapa do celów prawnych bez 
okazania granic na gruncie 

Za pierwszą działkę podlegającą opracowaniu   

Za kaŜdą następną działkę podlegającą opracowaniu   

Za kaŜdą następną działkę wynikającą z róŜnicy stanu 

starego i stanu nowego wykazu zmian 
  

 

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   

Za kaŜdą następną działkę podlegającą opracowaniu   

Za kaŜdą następną działkę wynikającą z róŜnicy stanu 

starego i stanu nowego wykazu zmian 
  

 

9. 

 
Wznowienie granic 
nieruchomości wraz ze 
stabilizacją znaków granicznych 

Ryczałt do 10 wznawianych znaków granicznych   

Dodatkowo za kaŜdy następny wznawiany znak      

powyŜej 10 
  

 

 

 
Mapa do celów prawnych bez 
okazania granic na gruncie z 

Za pierwszą działkę podlegającą opracowaniu   

Za kaŜdą następną działkę podlegającą opracowaniu   



10. uwidocznieniem przebiegu 
słuŜebności przesyłu  wraz z 
rozliczeniem jej powierzchni 

Za kaŜdą następną działkę wynikającą z róŜnicy stanu 

starego i stanu nowego wykazu zmian 

  

11. RAZEM   

 
 

5. Podpis(y): 

L.p. Miejscowo ść 
i data 

Nazwa(y) 
wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę oraz 
podpis(y) osoby (osób) 

upowa Ŝnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 

  
 

  
 
 

 

 
 
• CZĘŚĆ II wschodnia cz ęść Piotrkowa, obr ęby nr: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47. 
 

L p. 
Rodzaj opracowania 

CENA 

JEDNOSTKOWA 

NETTO  

CENA 

JEDNOSTKOWA 

BRUTTO Asortyment Poszczególne składniki asortymentu 
1 2 3 6 

1. 
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 
(wstępny projekt podziału) 

Sporządzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości 
  

2. 
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI 

 (mapa podziału) 

Za pierwszą dzieloną działkę   

Za kaŜdą następną dzieloną działkę   
Za kaŜdą następną działkę wynikającą z róŜnicy stanu 

starego i stanu nowego wykazu zmian 
  

3. 
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI DLA 

INWESTYCJI LINIOWEJ 
(wstępny projekt podziału 

Sporządzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości 
  

4. 
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI DLA 

INWESTYCJI LINIOWEJ  
(mapa podziału) 

Za pierwszą dzieloną działkę   

Za kaŜdą następną dzieloną działkę   
Za kaŜdą następną działkę wynikającą z róŜnicy stanu 

starego i stanu nowego wykazu zmian 
  

5. 
Stabilizacja punktów 

granicznych 
Ryczałt do 10 stabilizowanych punktów   

Dodatkowo za kaŜdy następny stabilizowany punkt 

 powyŜej 10 
  

6. 
Mapa do celów prawnych 

z okazaniem granic na gruncie 
(podział) 

Za pierwszą działkę podlegającą opracowaniu   

Za kaŜdą następną działkę podlegającą opracowaniu   

Za kaŜdą następną działkę wynikającą z róŜnicy stanu 

starego i stanu nowego wykazu zmian 
  

7. Mapa do celów prawnych bez Za pierwszą działkę podlegającą opracowaniu   



okazania granic na gruncie 
Za kaŜdą następną działkę podlegającą opracowaniu   

Za kaŜdą następną działkę wynikającą z róŜnicy stanu 

starego i stanu nowego wykazu zmian 
  

 

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   

Za kaŜdą następną działkę podlegającą opracowaniu   

Za kaŜdą następną działkę wynikającą z róŜnicy stanu 

starego i stanu nowego wykazu zmian 
  

 

9. 

 
Wznowienie granic 
nieruchomości wraz ze 
stabilizacją znaków granicznych 

Ryczałt do 10 wznawianych znaków granicznych   

Dodatkowo za kaŜdy następny wznawiany znak      

powyŜej 10 
  

 

 

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   

Za kaŜdą następną działkę podlegającą opracowaniu   

Za kaŜdą następną działkę wynikającą z róŜnicy stanu 

starego i stanu nowego wykazu zmian 
  

11. RAZEM   

 
 

5. Podpis(y): 

L.p. Miejscowo ść 
i data 

Nazwa(y) 
wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę oraz 
podpis(y) osoby (osób) 

upowa Ŝnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 

  
 

  
 
 

 

 
 


