
Nazwa firmy:

Adres 
(kod, miejscowość, ulica, województwo)

NIP:

Numer  telefonu: e-mail

P R O P O Z Y C J A   C E N O W A 

Niniejszym składam propozycję cenową na wycenę nieruchomości:

Określenie wartości nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany. Wycenie podlega:
a) prawo własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:
- działka nr 2678/281 o pow. 0,1900 ha, obręb: Radlin, mapa 4, KW: GL1W/00000670/8,
- działka nr 3543/307 o pow. 0,0500 ha, obręb: Radlin, mapa 4, KW: GL1W/00037248/9,
- działka nr 3544/307 o pow. 0,1500 ha, obręb: Radlin, mapa 4, KW: GL1W/00000669/8,
- działka nr 3585/281 o pow. 0,1074 ha, obręb: Radlin, mapa 4, KW: GL1W/00051075/9,
- działka nr 3942/282 o pow. 0,3327 ha, obręb: Radlin, mapa 4, KW: GL1W/00042509/5,
- działka nr 5015/282 o pow. 0,1226 ha, obręb: Radlin, mapa 4, KW: GL1W/00042509/5,

b) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako: 
- działka nr 2669/281 o pow. 0,0542 ha, obręb: Radlin, mapa 4, KW: GL1W/00053692/4,
- działka nr 2672/281 o pow. 0,1145 ha, obręb: Radlin, mapa 4, KW: GL1W/00053692/4,
- działka nr 2816/323 o pow. 0,0340 ha, obręb: Radlin, mapa 4, KW: GL1W/00053692/4, 
- działka nr 3586/281 o pow. 0,0421 ha, obręb: Radlin, mapa 4, KW: GL1W/00053692/4,
- działka nr 3941/282 o pow. 0,0700 ha, obręb: Radlin, mapa 4, KW: GL1W/00053692/4.

Oferuję  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  za cenę brutto                                                                 zł  

słownie:                                                                                                                                                  zł,

w tym podatek VAT                       %  

1. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z zakresem usług do wykonania i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
2. W przypadku wybrania mojej propozycji zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach zawartych
we wzorze oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego1), 2)  (Dz.U. 2022 poz. 835).

                                                      

(podpis osoby składającej propozycję)


