
Część II (wypełnia Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu) 

_______________, dnia _________________ 
 

 
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji 
 

00 - 725 Warszawa ul. Chełmska 8A 
 

tel.: 22 43 31 901, faks: 22 851 67 95 
e-mail: zzm@zzm.mswia.gov.pl  

 

O F E R T A 

Na realizację: usługi w zakresie wyceny wartości rynkowej lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych. 

 

Wykonawca:  

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

(pełna nazwa firmy z adresem) 

 
tel. ……………………………………….......; faks …………………………………………..; e-mail ……………………………………….. 

 

1. Oświadczam(y), że: 

zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Zapytaniu ofertowym ust. 1 pkt 5, w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) do realizacji niniejszego zamówienia zostaną skierowane .........….. (ilość) osoby* / wykonam zamówienie osobiście w związku  

z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej* 
( * niepotrzebne skreślić) 
 

Imienna lista osób, o których mowa powyżej zostanie przedstawiona nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia. 
 

2. Oświadczam(y), że do bezpośredniej realizacji niniejszego zamówienia na cały jego okres: 

nie zostanie skierowana osoba niepełnosprawna* / zostanie skierowana osoba niepełnosprawna* 

( * nieskreślenie żadnej opcji lub skreślenie obu oznacza, że do realizacji przedmiotu zamówienia nie zostanie skierowana osoba niepełnosprawna) 

 

3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

(*W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 
5 RODO treść oświadczenia Wykonawca wykreśla.) 

 

                                                 
1
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

mailto:zzm@zzm.mswia.gov.pl


2 

 

4. Cena: 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  

PRZEWIDYWANA 
ILOŚĆ *  

lokali 
mieszkalnych  

i nieruchomości 
gruntowych 

podlegających 
wycenie    

OFEROWANA 
CENA 

JEDNOSTKOWA  
NETTO  

(bez podatku VAT) 
za wycenę 1 lokalu 
mieszkalnego lub 

nieruchomości 
gruntowej 

OFEROWANA 
CENA NETTO  
(bez podatku 

VAT) 
 

(poz.3 x poz.4) 

STAWKA  
PODATKU  

VAT  
 

[%] 

WARTOŚĆ 
PODATKU  

VAT 
 

(poz.5 x poz.6) 

OFEROWANA CENA 
BRUTTO  

(wraz z podatkiem VAT) 
 

(poz.5 + poz.7) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

1 

 

Sporządzenie operatu szacunkowego dla ustalenia wartości rynkowej lokalu 
mieszkalnego (wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi i udziałem w 
częściach wspólnych budynku) oraz wartości rynkowej ułamkowej części gruntu 
przypadającego do tego lokalu, odpowiednio do jego udziału w nieruchomości 
wspólnej 
 

max. 39  
samodzielnych 

lokali  mieszkalnych 
          

2 

 

Sporządzenie operatu szacunkowego dla ustalenia wartości rynkowej 
nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek mieszkalny lub 
budynki mieszkalne stanowiące części składowe jednej nieruchomości, z 
lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi do sprzedaży wraz z prawem własności 
ułamkowej części gruntu (bez względu na ilość działek ewidencyjnych gruntu 
składających się na daną nieruchomość) 

 

max. 8  
nieruchomości 

gruntowych 
          

  RAZEM : X X         

 
U W A G A : 
                 

                  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych podlegających wycenie lub odstąpienia 

od ich wyceny w całości lub części.  

OGÓŁEM OFEROWANA CENA (brutto) - słownie : _________________________________________________________________________________________ zł. brutto 

 

 
……………………………………. 

(podpis Wykonawcy) 


