
Cena jednostkowa 

netto

Stawka podatku VAT 

(%)

Cena jednostkowa 

brutto
Ilość szacunkowa

Cena łączna brutto 

(iloczyn rubryk E i F)

B C D E F

0,00 zł 40 0,00 zł

0,00 zł 30 0,00 zł

- 2 nowe działki 0,00 zł 40 0,00 zł

- każda następna 

działka 
0,00 zł 30 0,00 zł

- 2 nowe działki 0,00 zł 15 0,00 zł

- każda następna 

działka 
0,00 zł 10 0,00 zł

- do 10 pkt 

granicznych
0,00 zł 45 0,00 zł

- powyżej 10 pkt za 

każdy następny 

punkt  graniczny

0,00 zł 95 0,00 zł

0,00 zł 80 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 20 0,00 zł

0,00 zł 5 0,00 zł

0,00 zł 15 0,00 zł

0,00 zł 1 0,00 zł

0,00 zł 25 0,00 zł

0,00 zł 10 0,00 zł

0,00 zł 10 0,00 zł

0,00 zł 100 0,00 zł

3
Dostarczenie elektronicznych odpisów z ksiąg wieczystych 

- 1 odpis

Pomiary kontrolne

- do 2 działek

- powyżej 2 działek za każdą 

następną działkę

b

Wykonanie projektu podziału nieruchomości wraz z przedłożeniem wypisów z rejestru gruntów, mapy  ewidencyjnej oraz  odpisem z 

ksiąg wieczystych dla dzielonych działek

Wykonanie podziału nieruchomości 

Pomiary wysokościowe 
6

- wykonania pomiarów 

kontrolnych stanowisk do 

ważenia pojazdów
Geodezyjne wytyczanie punktów charakterystycznych projektowanych dróg

- za każdy punkt

Formularz cenowy                                      Załącznik nr 4 do SIWZ

2

3

4

1

Przyjęcie granic nieruchomości

Zadanie nr 1

Zadanie nr 2

Łącznie  Zadanie nr 1

Opis przedmiotu 

zamówienia

A

Opracowanie wstępnego projektu podziału wraz z wywiadem w terenie oraz przedłożeniem wypisów z rejestru gruntów, mapy ewidencyjnej 

oraz  odpisem z ksiąg wieczystych dla dzielonych działek

1

2

Wykonanie projektu podziału nieruchomości

c

„Wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w latach 2021-2023”

5

a

Wznowienie znaków granicznych

- do 10 pkt granicznych

- powyżej 10 pkt za każdy 

następny punkt

Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej

- pierwszy ha

- za każdy następny ha

Zmiana użytków gruntowych

-1 działka

- każda następna działka



0,00 zł 30 0,00 zł

0,00 złŁącznie Zadanie nr 2

- za każdy punkt
6

* Szacunek ilościowy prac, został określony wyłącznie po to aby dać Wykonawcom wspólną podstawę wyceny

oferty. Liczba zamawianych usług może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, jednakże wartość całkowita

** Formularz Cenowy należy załączyć do oferty.

…………………………

Data, podpis i pieczęć 


