
Nr sprawy: ZG-DO-3811-10/17 
 

 

FORMULARZ OFERTY 

(zamówienie o wartości do 30 000 euro) 

na wykonanie usługi 
Wydzielenie gruntów lądowych które powstały w wyniku realizacji inwestycji pt” Przebudowa 

Nabrzeży Motławy Nr I, II, III, IV, V, VI w Gdańsku, dla działki 11/1 obr. 099 Gmina Miasto Gdańsk 
I.  Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 
ul. Chrzanowskiego 10 
81-338 Gdynia 
 

II. Nazwa i adres WYKONAWCY 
NAZWA: ……………………………………………………………………………… 
ADRES: ………………………….………………………….………………………..…     
NIP: ……………………………..……………………………………………………… 
TELEFON: …………………………..  E-MAIL: ……………...……………………… 

 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 
   cenę netto: ………………………………………..……  zł 
   podatek VAT: w wysokości (……%)*, …………....… zł 
   cenę brutto: ………………………………………..…..  zł 
   słownie brutto: ……………………………………………………………………….……….…  zł 

*Urząd Morski nie jest podatnikiem w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku - o podatku od towarów i usług. Ciężar określenia 
właściwej stawki VAT spoczywa na wykonawcy składającym ofertę.  

a) termin wykonania zamówienia: 06.11.2017 r.  
b) okres gwarancji: 12 miesięcy. 

2. Opis przedmiotu zamówienia 
Celem podziału jest wydzielenie gruntów lądowych, które powstały w wyniku realizacji inwestycji pt” Przebudowa 
Nabrzeży Motławy Nr I, II, III, IV, V, VI w Gdańsku, dla działki 11/1 obr. 099 Gmina Miast Gdańsk. Podział 
należy przeprowadzić w trybie art. 95 pkt.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( 
Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741) zgodnie z wstępnym projektem podziału nieruchomości będącym załącznikiem do 
zamówienia 
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia  i wzorem umowy* i nie wnoszę 

do nich zastrzeżeń. 
4. Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat wykonałem w sposób należyty i przed    
      upływem terminu …… 2 usługi geodezyjne realizowane na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni.  
5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącym integralną część oferty są: 
Mapa stanowiąca załącznik do zamówienia,  opis przedmiotu zamówienia 

1. Dokumenty poświadczające wykonanie usług na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni 2 

 
 

 
……………………………… 

(miejscowość, data) 
 ……………………………… 

(podpis wykonawcy) 

                           

                                                 
2 Dotyczy wykonawców którzy realizowali wcześniej usługi geodezyjne na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni 


