
      Załącznik nr 1  do warunków konkursu 

                                                                                                     Znak sprawy: A.I.4240 – 2 /15                                                                                                                      
………………………………… 

(Pieczęć Wykonawcy) 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
         Nazwa (firma) Wykonawcy:  

 

………………………………………………………………………..................................................................

......……………………………………………………………………………………………………………….      

Adres Wykonawcy: 

ul. ............................................................................................................................................................. 

kod ................................ miejscowość ................................................................................... 

powiat ......................................................                        województwo ................................. 

Regon ......................................................                        NIP ..........................................  

e-mail .............................@ .............. ….                         Internet: ............................................ 

Telefon: ...................................................         Fax: ......................................... 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Regulaminu Konkursu na 

„WYBÓR RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO DO SPORZĄDZENIA OPERATÓW 
SZACUNKOWYCH USTALAJĄCYCH WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 

BĘDĄCEJ W UZYTKOWANIU WIECZYSTM KRAKOWSKIEGO CENTRUM REHABILTIACJI I 
ORTOPEDII ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM STANOWIACYM WŁASNOŚC KRAKOWSKIEGO 

CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII WRAZ Z OGRODZENIEM ZEWNETRZNYM” 
oraz treścią Wzoru Umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

Akceptując warunki udziału w postępowaniu, składam ofertę na sporządzenie operatów 
szacunkowych  (załacznik nr 1), na łączną kwotę  : 

 
cena netto   ......................... …………………………………………………… 

(słownie: ..................................................................................................  zł) 

podatek VAT w kwocie .................................................................. zł 

cena netto   ......................... …………………………………………………… 

(słownie: ................................................................................................... zł) 

Oświadczam, że: 
a) jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, 
b) jestem związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia  konkursu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania konkursowego i 
wyniku konkursu.  
 

Załączniki : 
1. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Wydruk z Centralnej 

Informacji Krajowego  Rejestru Sądowego 
2. Wykaz osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomościami 
3. Kserokopia uprawnień zawodowych, 
4. Poświadczenie wykonania, w ciągu ostatnich 3 lat, licząc od daty składania ofert, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie wykonali należycie co najmniej dwie usługi 
polegające na wykonaniu operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową nieruchomości 
gruntowych o pow. min. 0,2 ha zabudowanych budynkiem pow. min. 500 m

2
. Powyższe 

wymagania ma spełnić każda wskazana usługa.  
Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem 

 

 

………………………………………………… 

Data i podpis osoby(osób) upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy 


