
   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: 

 

1. Wykonanie wyceny dotyczącej określenia wartości rynkowej służebności gruntowej po 

nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonej w 

Wodzisławiu Śl. przy ul. Kopernika, oznaczonej jako działka nr 3288/82 o pow. 453 m² 

mapa 3, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr KW 28314-W na rzecz 

każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonych jako działki: nr 3287/87, opisanej 

w księdze wieczystej nr GL1W/00057950/9; nr 2577/82, opisanej w księdze wieczystej nr 

KW 44211-W, nr 2958/82 opisanej w księdze wieczystej KW 56440W, oraz działek nr 

3290/82, 3295/82, opisanych w księdze wieczystej nr KW 57951-W; nr 3291/82, 3294/82, 

opisanych w księdze wieczystej nr KW 57952-W; nr 3292/82, 3293/82, opisanych w 

księdze wieczystej nr KW 57953W, nr 3289/82 opisanej w księdze wieczystej KW 

28314W. 

2. Wykonanie wyceny dotyczącej określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonej w 

Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej, oznaczonej jako działki nr 1161/10 o 

pow.1435m², nr 1163/10 o pow. 1468 m² (łączna pow. 2903 m²), mapa 1 W-R, obręb 

Wodzisław, opisanych w księdze wieczystej nr KW 38846-W, dla potrzeb 

przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. 

3. Wykonanie wyceny dotyczącej określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonej w 

Wodzisławiu Śl. przy ul. Kokoszyckiej, obejmującej działki nr 391/18 o pow 1258 m2,   

390/18 o pow 817 m2, 387/160 o pow 57m2, 3338/255 o pow. 52 m2, 3332/237 o pow. 

122m2,  mapa 4 obręb Jedłownik opisanej w księdze wieczystej GL1W/00005682/0, dla 

potrzeb przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. 

4. Wykonanie wyceny dotyczącej określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonej w 

Wodzisławiu Śl. przy ul. Żwirki i Wigury, oznaczonej jako działki nr 376/5 o pow. 

1574m², nr 373/5 o pow. 1160 m², nr 372/5 o pow. 1159 m², nr 371/5 o pow. 1158 m², nr 

370/5 o pow.1336 m², mapa 3, obręb Jedłownik, opisanej w księdze wieczystej nr 



GL1W/00006174/3, dla potrzeb przeprowadzenia procedury sprzedaży każdej z działek w 

drodze przetargu. 

5. Wykonanie wyceny dotyczącej określenia wartości rynkowej służebności gruntowej po 

nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonej w 

Wodzisławiu Śl. przy ul. Żwirki i Wigury, oznaczonej jako działka nr 369/5 o pow. 1103 

m² mapa 3, obręb Jedłownik, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00006174/3, na rzecz 

każdoczesnych właścicieli działek nr 376/5, 375/5, 374/5, 373/5, 372/5, 371/5, 370/5, 

mapa 3, obręb Jedłownik, opisanych w księdze wieczystej nr GL1W/00006174/3. 

6. Wykonanie wyceny dla potrzeb sprzedaży bądź zamiany nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul.Targowej, oznaczonej jako 

działka nr 2634/108, obręb Wodzisław, karta mapy 1 W-R, o pow. 279 m
2
, opisanej w 

księdze wieczystej GL1W/00006173/6, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia 

Śl.. 

7. Wykonanie wycena dla potrzeb sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 

położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, oznaczonej jako 

działka nr 2640/ 138, obręb Wodzisław, karta mapy 1 W-R, o pow. 385 m
2
, opisanej w 

księdze wieczystej GL1W/00010038/9, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia 

Śląskim. 

Termin realizacji zamówienia 45 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) 


