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Zał. Nr 3 do ogłoszenia o przetargu 
Znak: WI.6840.4.2020 

  ……………………………………………………… 
(miejscowość i data) 

 
..................................................... 

(dane oferenta) 
 

 

 

 

 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
Na zakup nieruchomości stanowiących własność Gminy Solina, położonych w miejscowości Solina, oznaczonych geodezyjnie jako 
działki: Nr 202/3, Nr 514/1, Nr 514/2, Nr 514/3, Nr 514/4, Nr 547/1, Nr 548, Nr 556, Nr 560, Nr 628 w celu realizacji zamierzenia 

inwestycyjnego  pn. „Budowa Kolei Gondolowej wraz ze stacją dolną „Plasza”, górną „Jawor”, budynkami towarzyszącymi  
i infrastrukturą techniczną”. 

 
Do: Gmina Solina z/s w Polańczyku, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk 
 

1. Nazwa Oferenta: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIP:………………………………; REGON:………………………………; KRS:………………………………; 
(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta, NIP/REGON/KRS) 

 

Adres email:……………………………….., Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………. 
 

2. Oferowana cena zakupu nieruchomości objętych przetargiem:  

 

lp nr działki Cena brutto Cena słownie brutto 

1. 202/3 …………………… zł ……………………………………………………………………………… 

2. 514/1 …………………… zł ……………………………………………………………………………… 

3. 514/2 …………………… zł ……………………………………………………………………………… 

4. 514/3 …………………… zł ……………………………………………………………………………… 

5. 514/4 …………………… zł ……………………………………………………………………………… 

6. 547/1 …………………… zł ……………………………………………………………………………… 

7. 548 …………………… zł ……………………………………………………………………………… 

8. 556 …………………… zł ……………………………………………………………………………… 

9. 560 …………………… zł ……………………………………………………………………………… 

10. 628 …………………… zł ……………………………………………………………………………… 

Cena ofertowa łączna: …………………… zł ……………………………………………………………………………… 
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3. Oferuję skrócenie terminu realizacji inwestycji o*:  
 

3 miesiące 6 miesięcy 9 miesięcy 12 miesięcy 

    

*Zaznaczyć właściwą kratkę, 
 
 
4. Sposób zapłaty: przelewem na wskazane konto. 

 
5.  Data sporządzenia oferty ............................ 

 
 

6. ........................................................................................................................................... 
 (nazwa banku i nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić kwotę wadium w przypadku niewybrania oferty) 

 
7. Oświadczam że: 
   
1) zapoznałem się z warunkami określonymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjmuje te warunki bez  
     zastrzeżeń,   
2) W przypadku wyboru oferty zobowiązuję się  zrealizować inwestycje  pn. „Budowa Kolei 
Gondolowej wraz ze stacją dolną „Plasza”, górną „Jawor”, budynkami towarzyszącymi i 
infrastrukturą techniczną” zgodnie z projektem budowlanym. 
 
 
7. Do oferty załączam niżej wymienione dokumenty: 
 

1) …………………………………………………. 
2) …………………………………………………. 
3) …………………………………………………. 
4) …………………………………………………. 
…)  …………………………………………………. 
 
 

 

 

 

………………………………………… 

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 

do reprezentowania Oferenta 

 


