
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA 
WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI 

 
Wójt Gminy Skoroszyce zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie rozgraniczenia 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 287 z nieruchomościami sąsiednimi o numerach 
geodezyjnych : 288, 286/3, 286/7, 286/9, 286/10 i 286/11 , położonymi w miejscowości 
Pakosławice.  
 
 
ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Działki stanowią własność osób fizycznych . 
W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności : 
– analiza stanu prawnego nieruchomości , 
– wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie, 
– sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji 
administracyjnej. 
 
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT : 
Ofertę na wykonanie usługi należy złożyć w terminie do 25.01.2019 r., za 
pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Skoroszycach , ul. 
Powstańców Śląskich nr 17 , 48-320 Skoroszyce , pokój nr  11 , w godz. 7:00 do godz. 
15:00 . Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej na e-mail: 
nieruchomosci@skoroszyce.pl  
 
W przypadku , podjęcia się realizacji w/w zamówienia proszę o wypełnienie formularza 
załączonego do niniejszego zapytania o cenę i dostarczenie go na adres jak wyżej. 
 
Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skoroszycach , pokój nr 
11, w godz. od 7.00 do 15.00 , tel. 774318976 lub 695 983 512,  
osoba do kontaktu: Krystyna Serotiuk 
 
 
                                                                                                                 
 
w załączeniu: 
1.Mapa poglądowa, 
2.Formularz ofertowy 
 
 
Skoroszyce 16.01.2019 .r 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej  na wykonanie w trybie 
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne rozgraniczenia nieruchomości nr 287 a 
nieruchomościami sąsiednimi o numerach geodezyjnych : 288, 286/3, 286/7, 286/9, 286/10  
i 286/11 , położonymi w miejscowości Pakosławice,  
 
składam ofertę o treści jak niżej:  
 
W ramach zamówienia wykonam następujące czynności: 
–analiza stanu prawnego nieruchomości, 
–wyznaczenie terminu i przeprowadzenie wszystkich czynności rozgraniczenia na 
gruncie, 
–sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji 
administracyjnej. 
 
Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę : 
 
wartość netto ............................. zł 
słownie : ........................................................................................................ 
podatek / .........% ............................. zł 
słownie : ....................................................................................................... 
 
wartość brutto ............................ zł 
słownie : ........................................................................................................ 
 
Oświadczam , że : 
- wykonam zamówienie w terminie do dnia ................................................, 
– posiadam niezbędne uprawnienia zawodowe do wykonania przedmiotu zamówienia, 
– zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu           
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego , 
– cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie 
podlegać  waloryzacji w okresie jej trwania . 
 
 
 
 
 
 
dnia .....................................                                                                            podpis 
 
 
 
W załączeniu: 
1. Uprawnienia geodezyjne 
2. wpis do CEDG lub inny dokument 
 

 


