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1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie geodezyjno-kartograficzne działki - (pomiar w terenie z
ustaleniem granic):
- pomiar pierwszej działki w kompleksie
Opracowanie geodezyjno-kartograficzne działki - (pomiar w terenie z
ustaleniem granic):
- każda następna działka w kompleksie
Podział działki (z protokolarnym ustaleniem całej działki lub
wznowieniem punktów granicznych dla całej dzielonej działki
ewidencyjnej):
- podział działki na 2 części
Podział działki (z protokolarnym ustaleniem całej działki lub
wznowieniem punktów granicznych dla całej dzielonej działki
ewidencyjnej):
- każda następna dzielona działka
Opracowanie geodezyjno-kartograficzne (kameralne):
- pierwsza działka w kompleksie
Opracowanie geodezyjno-kartograficzne (kameralne):
- każda następna działka
Badanie stanu prawnego nieruchomości w tym wykonanie wykazu
synchronizacyjnego: - pierwsza działka ewid. do której odnosi się
dokument własności
Badanie stanu prawnego nieruchomości w tym wykonanie wykazu
synchronizacyjnego: - każda następna działka ewid.

j.m.

Cena
Szacunkowa jednostkowa
Ilość
brutto
(PLN)

działka

24

działka

12

działka

2

działka

10

działka

10

działka

5

działka

2

działka

1

Wartość
brutto
(PLN)

Aktualizacja użytku w związku ze zmianą zagospodarowania działki
lub w celu doprowadzenia do zgodności danych zawartych w ewidencji
gruntów i budynków z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju
9. Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków, a także aktualizacja użytków gruntów
zalesionych na podstawie ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r.:
- pierwsza działka w kompleksie
Aktualizacja użytku w związku ze zmianą zagospodarowania działki
lub w celu doprowadzenia do zgodności danych zawartych w ewidencji
gruntów i budynków z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju
10. Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków, a także aktualizacja użytków gruntów
zalesionych na podstawie ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r.:
- następna działka w kompleksie
11.

działka

5

działka

2

RAZEM:

.........................................................
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robót, w zależności od potrzeb przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie.

