
Załącznik nr 2 b do SIWZ

..............................................
             Wykonawca 

..........................................
data            

FORMULARZ OFERTOWY DLA CZĘŚCI I

Przedmiot zamówienia

Wykonanie 2 operatów szacunkowych 
określających: wartość udziału w 

nieruchomości zabudowanej położonej 
w Lublinie przy ul. Wspólnej 24 oraz 

wartość nieruchomości zabudowanej 
położonej w Lublinie przy ul. Zgodnej 9a –

w celu sprzedaży – II części.
Część  II –  Wykonanie  operatu  szacunkowego 
określającego wartość prawa  własności  części 
nieruchomości,  stanowiącej  własność  Gminy  Lublin, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 184/4 
(obr.  2,  ark.  2)  o  powierzchni  0,2747  ha (zgodnie 
z  informacją  z  rejestru  gruntów),  zabudowana 
(zgodnie  z  informacją  z  kartoteki  budynków) 
4 budynkami przemysłowymi o powierzchni zabudowy 
z  mapy:  32,00  m²,  46,00  m²,  62,00  m²,  36,00  m², 
4  budynkami  produkcyjnymi,  usługowymi 
i  gospodarczymi  dla  rolnictwa  o  powierzchni 
zabudowy z mapy: 234,00 m², 243,00 m², 137,00 m², 
21,00 m² oraz pozostałym budynkiem niemieszkalnym 
o powierzchni zabudowy z mapy 159,00 m², położona 
w  Lublinie  przy  ul.  Zgodnej  9a,  dla  której  Sąd 
Rejonowy  Lublin  –  Wschód  w  Lublinie  z  siedzibą 
w Świdniku,  V Wydział  Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę  wieczystą  nr  LU1I/00125679/0  –  w  celu 
sprzedaży.

Zamawiający Gmina Lublin
Lublin, Plac Łokietka 1

Nazwa i adres wykonawcy

Adres do korespondencji 
oraz telefon, fax i e-mail 

(o ile wykonawca takie posiada)

Tel: 

Fax: 

E-mail: 
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Cena ofertowa w złotych netto

Stawka i kwota podatku VAT …........%

tj...........................................zł

Cena ofertowa w zł brutto  
(cyfrowo i słownie)

Nr rachunku bankowego Wykonawcy 
na który nastąpi zapłata 

wynagrodzenia*
…...............................................*

Informacja w zakresie kategorii 
przedsiębiorstwa

Oświadczam, iż Wykonawca jest:
'
- małym lub średnim przedsiębiorstwem**

- nie jest małym lub średnim przedsiębiorstwem**

.......................................................
podpis osoby / osób upoważnionych do

występowania w imieniu wykonawcy

* w przypadku nie podania rachunku bankowego zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie autowypłaty

**   niepotrzebne skreślić  
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