
   Załącznik Nr 1 

……………………… 
 pieczęć /dane Wykonawcy 
 

 

OFERTA CENOWA 

 
Wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz 

uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są 

niezbędne do wykonania niżej wymienionych zamówień: 

 

Wykonanie wyceny wartości nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta 

Wodzisławia Śląskiego, oddanych w użytkowanie wieczyste dla potrzeb 

przeprowadzenia aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego : 

 ul.Przemysława 1 A-E, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem 

wielomieszkaniowym oznaczona jako działka nr 3106/283 o pow. 0,5296 ha, mapa 2, 

obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 53636-W,  

 ul.Przemysława 2 A-E, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem 

wielomieszkaniowym oznaczona jako działka nr 3607/283 o pow. 0,6722 ha, mapa 2, 

obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 53493-W,  

 ul.Przemysława 3, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem 

wielomieszkanowym oznaczona jako działka nr 3669/283 o pow. 0,5319 ha, mapa 2, 

obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr 53490-W, 

 ul.Przemysława 4, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem 

wielomieszkanowym oznaczona jako działka nr 3668/283 o pow. 0,5319 ha, mapa 2, 

obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr 58834-W, 

 ul.Przemysława 5, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem 

wielomieszkanowym oznaczona jako działka nr 3615/283 o pow. 0,5887 ha, mapa 2, 

obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr 53492-W, 

 ul.Przemysława 6, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem 

wielomieszkaniowym oznaczona jako działka nr 3112/283 o pow. 0,3512 ha , mapa 2, 

obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 53635-W, 

 ul.Przemysława 7 A-E, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem 

wielomieszkaniowym, oznaczona jako działka nr 3616/283 o pow. 0,3875 ha, mapa 2, 

obręb Wodzisław, opisana wksiędze wieczystej nr KW 53488-W, 

 ul.Przemysława 8 A-F, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem 

wielomieszkaniowym, oznaczona jako działka nr 3610/283 o pow. 0,7524 ha, mapa 2, 

obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 53491-W, 



 ul.Przemysława 9, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem 

wielomieszkaniowym oznaczona jako działki nr 3671/283, 3337/286 o pow. 0,6289 ha, 

mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 53638-W,  

 ul.Przemysława 13, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem 

wielomieszkaniowym oznaczona jako działka nr 3341/286 o pow. 0,7072 ha, mapa 2, 

obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr 53637-W,  

 ul.Przemysława 11 A-F, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem 

wielomieszkaniowym, oznaczona jako działki nr 3338/288, 3126/283 o pow. 0,6104 ha, 

mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 53639-W, 

 ul.Przemysława 12, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem 

wielomieszkaniowy oznaczona jako działki nr 3670/283, 3336/286 o pow. 0,6288 ha, 

mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 58844-W, 

 ul.Przemysława 14 A-F, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem 

wielomieszkaniowym, oznaczona jako działka nr 3122/283 o pow. 0,5793 ha, mapa 2, 

obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 53640-W, 

 ul.Przemysława 15 A-F, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem 

wielomieszkaniowym oznaczona jako działka nr 3339/288 o pow. 0,5327 ha, mapa 2, 

obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 58854-W, 

 ul.Przemysława 16, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem 

wielomieszkaniowym, oznaczona jako działka nr 3340/286 o pow. 0,6139 ha, mapa 2, 

obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 58829-W, 

 ul.Przemysława 18 A-F, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem 

wielomieszkaniowym oznaczona jako działka nr 2580/286 o pow. 0,4917 ha, mapa 2, 

obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 60534-W, 

 ul.Leszka 7, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym 

oznaczona jako działki nr 3643/262, 3642/262 o pow. 0,7221 ha, mapa 6, obręb Radlin, 

opisana w księdze wieczystej nr KW 53489-W, 

 ul.Leszka, nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działki nr 3605/262 o 

pow. 0,3496 ha, nr 3103/252 o pow. 1,3842 ha, nr 3107/283 o pow.0.6042 ha, 3614/283 o 

pow. 0,5876 ha, mapa 2, obręb Wodzisław,opisana w księdze wieczystej nr KW 36706-

W, 

 ul.Leszka, nieruchomość gruntowa zabudowana garażami oznaczona jako działki nr 

3613/283 o pow.0,0097 ha, nr 3114/283 o pow. 0,0942 ha, nr 3609/283 o pw.0,0089 ha, 

nr 3611/283 o pow. 0,0264 ha, nr 3612/283 o pow.0,00162 ha, nr 3128/283 o pow.0,0882 

ha, mapa 6, obręb Radlin,opisana w księdze wieczystej nr nr KW 36706-W, 



 Os.Dąbrówki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem 

wielomieszkaniowym oznaczona jako działka nr 2767/52 o pow. 1,0434 ha, mapa 2, 

obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 58791-W, 

 Os.Dąbrówki 11, 12, 13, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem 

wielomieszkaniowym, oznaczona jako działka nr 2766/52 o pow. 0,6557 ha, mapa 2, 

obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 58792-W, 

 Os.Dąbrówki 14, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem 

wielomieszkaniowym, oznaczona jako działka nr 3381/52 o pow. 0,1007 ha, mapa 2, 

obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 58793-W,  

 Os. Dąbrówki 15, 16, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem 

wielomieszkaniowym, oznaczona jako działka nr 3382/52 o pow. 0,3066 ha, mapa 2, 

obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 58794-W, 

 Os.Dąbrówki 24, 25, 26, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem 

wielomieszkaniowym, oznaczona jako działki nr 2765/52, 2774/52 o pow. 0,5164 ha, 

mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 58795-W, 

 Os.Dąbrówki, nieruchomość gruntowa niezabudowana,oznaczona jako działki nr 

3190/52 o pow. 0,0089 ha, nr 2753/52 o pow.0.0480 ha, nr 2754/52 o pow. 0,0871 ha, nr 

2755/52 o pow. 0,1053 ha, nr 2756/52 o pow.0,1051 ha, nr 2757/52 o pow. 0,0330 ha, nr 

2758/53 o pow.0,0253 ha, nr 2761/52 o pow. 0,0430 ha, nr 3276/52 o pow. 0,0195 ha, nr 

2763/52 o  pow. 0,0725 ha, 3116/52 o pow. 0,0282 ha, nr 3117/52 o pow. 0,0847 ha, mapa 

2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr KW 46246-W, 

 Os.Dąbrówki, nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka nr 

3281/52 o pow. 0,4472 ha, mapa 2, obręb Wodzisław, opisana w księdze wieczystej nr 

KW 54617-W, księdze wieczystej nr KW 58610-W. 

Termin wykonania 60 dni od daty podpisania umowy.  

 

Nazwa Wykonawcy: …................................................................................................................ 

 

Przedstawiciel, reprezentant firmy: …......................................................................................... 

 

Adres: …...................................................................................................................................... 

 

Tel. kontaktowy: ….......................................................;  faks: …............................................... 

 

e-mail: …...................................................................................................................................... 

 

NIP: ….............................................................. REGON: …....................................................... 

 

Nazwa i nr konta bankowego …................................................................................................... 

 



1. Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia. 

2. Akceptujemy warunki płatności  - zgodnie z zaproszeniem. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z  zaproszeniem i warunkami wykonania 

zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, 

potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy że: 

 posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

 posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

Oferowana cena 
 
netto:  …..................................................................................................... 

 

podatek VAT: 
…........................................................................................................................ 

 

Oferowana cena brutto: …................................................................................... 

 

słownie: .................................................................................................................. 
 

 

 

 

                                                                                 ……………………………………. 
                                                                                      (pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych  

                                                                                                                           do reprezentowania Wykonawcy) 


