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FORMULARZ OFERTOWY 

Gmina Dzikowiec 

ul. Dworska 62 

36-122 Dzikowiec 

 

Dotyczy odpowiedzi z zapytaniem o cenę oferty skierowanym przez Gminę 

Dzikowiec ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec  do geodetów uprawnionych na wykonanie w 

trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne rozgraniczenia nieruchomości położonej 

w Dzikowcu gm. Dzikowiec oznaczonej jako działka nr 1090/5 z działką sąsiednią nr 

ew. 1089/2 na odcinku ok. 935 metrów. 

Działki stanowią własność osób fizycznych. 

 

W ramach zamówienia wykonam następujące czynności: 

 analiza stanu prawnego nieruchomości, 

 wyznaczenie terminu i przeprowadzenie wszystkich czynności rozgraniczeniowych na gruncie, 

 sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej. 

 

W ofercie proszę podać: 

Nazwa  firmy ……………………………… 

NIP  ……………………………………….. 

REGON  ………………………………….. 

adres firmy  ………………………………. 

wartość netto  ……………………………..zł słownie: 

wartość brutto  ……………………………zł słownie: 

nr konta bankowego  …………………………………. 

Oświadczam, że: 

 wykonam zamówienie w terminie do dnia  …………………………………., 

 posiadam niezbędne uprawnienia zawodowe do wykonania przedmiotu zamówienia – 

numer uprawień zawodowych ……………, 

 zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 

 cena podana w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie 

podlegać waloryzacji w okresie jej trwania. 

        

 

 

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

miejscowość, data    /pieczęć firmowa i czytelny podpis wykonawcy/ 

 



 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Kto wykorzystuje dane: zamawiający – Gmina Dzikowiec. Kontakt: ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec. Pytania, wnioski, Inspektor 

ochrony danych: inspektor.odo@gminadzikowiec.pl. Cel wykorzystania danych: ustalenie warunków realizacji zamówienia publicznego, 

udzielanego z wolnej ręki; zawarcie i wykonanie umowy na realizację zamówienia publicznego, udzielanego z wolnej ręki; dochodzenie 

roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Przysługujące prawa: dostępu 

do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Polityka prywatności: http://gminadzikowiec.pl zakładka „RODO”. 

Prawo do sprzeciwu: przysługuje w przypadku danych osobowych wykorzystywanych w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed 

roszczeniami. Z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym momencie. Złożenie sprzeciwu skutkuje czasowym zatrzymaniem 

działań związanych z dochodzeniem i obroną roszczeń. Działania wstrzymuje się do momentu dokonania oceny sprzeciwu. Sprzeciw należy 

uzasadnić, aby można było dokonać jego oceny – nieuzasadniony lub źle uzasadniony sprzeciw zostanie odrzucony. Sprzeciw zostanie 

uwzględniony, jeżeli przyczyny jego wniesienia będą ważniejsze, niż powody dla których gmina korzysta z danych.  
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