
Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego wyceny stawki miesięcznego czynszu 

dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniew oraz wyceny wartości nieruchomości 

w miejscowości Gostchorz. 

............................, ....... 2020 r. 
(miejscowość, data)                       

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 
                   (nazwa i adres Wykonawcy) 

Gmina Wiśniew 

ul. Siedlecka 13 

                  08-112 Wiśniew 
 

FORMULARZ CENOWY 

 Odpowiadając na zaproszenie z dnia ………………. 2020 r. do złożenia oferty na realizacje 

zadania wykonanie operatu szacunkowego wyceny stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniew wymienionych w załączniku nr 2 do 

zaproszenia oraz wyceny wartości nieruchomości zabudowanej w miejscowości Gostchorz 

celem wprowadzenia jej do ewidencji środka trwałego  

działając w imieniu i na rzecz: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
(pełna nazwa i adres Wykonawcy) 

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto za poszczególną nieruchomość, obiekt/lokal 

wymieniony w załączniku nr 2 do zaproszenia: 

1.  

a) Prywatna praktyka stomatologiczna zajmująca lokal o powierzchni ok. 35,63 m2 oraz 

powierzchnię do wspólnego użytkowania ok. 52,42 m2 - ………………….. zł;  

b) Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia zajmujący lokal o powierzchni ok. 100,88 m2oraz część 

do wspólnego użytkowania ok. 50,81 m2-……………………………………zł; 

c) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej zajmująca lokal o powierzchni ok. 102,50 m2 

      - ……….…………..zł; 

d) apteka zajmująca powierzchnię ok 31,80 m2        -……………………zł; 

2. garaż murowany nr 5 zlokalizowane w Wiśniewie        - …….…….………..zł; 

3. określenie wartości nieruchomość zabudowanej oznaczonej działką nr 453/2 o powierzchni 

1, 1581 ha w obrębie miejscowości Gostchorz celem wprowadzenia do ewidencji środka 

trwałego                - ………………….….zł; 

 

 

Wartość całego wynagrodzenia brutto ……………………........................................ zł 

(słownie: ................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................), 

w tym vat ……..% …….……………………………………………………..złotych 

wartość netto  ………………………………………………………………...złotych. 

 

Oświadczam, że: 

1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 

2) w wyżej określonym wynagrodzeniu zostały uwzględnione wszystkie koszty, 

3) w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej 

konkurencji, 



 

 

4) zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

5) dysponuję wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania zamówienia, 

6) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)). Wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu1. 

 

 

 

........................................................................................... 
(podpis i pieczątka osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy) 

 

 
1 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia 

np. przez jego wykreślenie). 


