
pieczec Oferenta
.....................................................................................................................................................................................

nazwa oferenta
.....................................................................................................................................................................................

adres
Nr tel/fax ....................................................
sklada oferte dla

STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

ZAPYTANIA O CENE NA:

CENA ZA CZ:ESCNR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

netto zl
% Vat zl

brutto zl

(slownie: )
1. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie z warunkami przystapienia do przetargu okreslonymi w siwz i nie
wnosimy do nich zastrzezen oraz uzyskalismy niezbedne informacje do przygotowania oferty.
2. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta zgodnie z art. 85 ustawy Prawo zamówien
publicznych tzn. 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.
3.0swiadczamy, ze zalaczony do dokumentacji projekt umowy zostal przez nas zaakceptowany i
zobowiazujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.
4.W przypadku nie zaakceptowania projektu umowy prosimy o podanie proponowanych zmian.
Proponowane zmiany:

, ,..........................................................................................

,................................................................................................................................................................................
........................................
S.Oswiadczamy, ze wszystkie zalaczone kopie dokumentów sa zgodne z oryginalami.
6.Oswiadczamy, ze w przypadku wybrania naszej oferty zobowiazujemy sie do jej podpisania w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
7.0swiadczamy, iz posiadamy konto bankowe w:

" .....................................

Nr , ................................

8.0swiadczamy, ze nasza oferta sklada sie z ".. stron, slownie:
...................................................................................................................................
Do niniejszej oferty zalaczamy wymagane w SIWZ nastepujace dokumenty:
l)...................................................................
2)..................................................................
3).............................................................

...............................................................
(pieczec i podpis osoby upowaznionej)



Zall\cznik nr 2

pieczec oferenta

OSWIADCZENIE

PRZYSTEPUJAC DO UDZIALU W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CEN]1NA:

Oswiadczam ze :

1) posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja
obowiazek posiadania takich uprawnien;

2) posiadam niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuja osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia.

Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie:

l) wykonawców, którzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkode
niewykonujac zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczecia postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest
nastepstwem okolicznosci, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadlosc ogloszono;

3) wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne
lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wlasciwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem
o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

5) spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z
postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

6) spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo
popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu
osiagniecia korzysci majatkowych;

7) spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

8) osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w
celu osiagniecia korzysci majatkowych;



9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary;

10) wykonawców, którzy nie spelniaja warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. l
pkt 1-3.

2. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie równiez wykonawców, którzy:

l) wykonywali czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub poslugiwali sie
w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, z wyjatkiem
autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jezeli przedmiotem postepowania o
udzielenie zamówienia sa prace projektowe wynikajace z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, sporzadzonych przez tych autorów;

2) zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania;

3) nie zlozyli oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów
potwierdzajacych spelnianie tych warunków;

4) nie wniesli wadium, w tym równiez na przedluzony okres zwiazania oferta, lub nie zgodzili sie na
przedluzenie okresu zwiazania oferta.

,...............................

(pieczec i podpis osoby upowaznionej)
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UMOWA

Nr................................

zawarta w dniu w Poznaniu, pomiedzy Starosta Poznanskim, wykonujacym
zadania z zakresu administracji rzadowej, majacym swoja siedzibe w Poznaniu przy ul. Jackowskiego
18, reprezentowanym przez Wicestaroste Poznanskiego Pana Marka Wozniaka, zwanym w dalszej
tresci umowy Zamawiajacym,

a

Rzeczoznawca Majatkowym PaniafPanem , zamieszkala/zamieszkalym w , .
przy ul. """""""""""""""'" (uprawnienia zawodowe nr ), zwanym w dalszej tresci umowy
Wykonawca.

§l

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sporzadzenie operatu
szacunkowego dotyczacego okreslenia wartosci rynkowej (urzadzone drogi) nieruchomosci
gruntowej, stanowiacej wlasnosc , polozonej w , oznaczonej
w ewidencji gruntów: obreb """""""""""""" , ark. mapy , dzialka nr o pow. .............
ha, zapisanej w ksiedze wieczystej KW nr .

'v

2. Wycena sporzadzana jest w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomosc przejeta w wyniku
podzialu pod droge gminna na wlasnosc Gminy .
Podstawa prawna ustalenia odszkodowania jest art. 98 w zwiazku z art. 128 i nastepne ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 46,
poz. 543 ze zm.).

3. Umowa obejmuje równiez obowiazek uczestnictwa w postepowaniu administracyjnym w I i II
instancji oraz w ewentualnym postepowaniu sadowym w zakresie wykonanej opinii.

§2

1. Termin wykonania opracowania ustala sie na dni od dnia podpisania umowy.

2. Strony ustalaja, ze Wykonawca do zrealizowania przedmiotu umowy uZyjematerialów wlasnych.

3. Cene za wykonanie opracowania ustala sie na kwote: , zl brutto,
(slownie: zlotych).

4. Zmiana terminu wykonania opinii moze byc dopuszczalna wylacznie z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

5. Umowa nie dopuszcza zmiany ceny.

6. Wykonawca wykona opinie w trzech egzemplarzach.

§3

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaZnosci.



§4

Wynagrodzenie platne bedzie w tenninie 21 dni po przyjeciu opracowania przez Zamawiajacego
i zlozeniu rachunku przez Wykonawce w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

§5

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy,
zamawiajacy moze odstapic od umowy w tenninie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. l, wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

§6

Spory zwiazane z wykonaniem niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad Powszechny.

§7

W razie zwloki w wykonaniu opracowania powyzej 7 dni od tenninu okreslonego w § 2.1,
Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od niniejszej umowy bez wyznaczania dodatkowego
tenninu wykonania zamówienia.

§8

Wykonawca nie moze powierzyc wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim.

§9

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy o gospodarce nieruchomosciami.

§ 10

Zamówienia udzielono na podstawie art. 69-73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówien
publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19,poz. 177).

§11

Umowa zostala sporzadzona w 3 egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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