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OFERTA  OGÓLNA 

 
Dotyczy: oferta cenowa w zakresie obsługi geodezyjnej w 2008-2009 roku. 

 
Zespół Usług Geodezyjnych oferuje rozliczanie prac geodezyjnych wg ceny za punkt zrealizowany 

w danym dniu roboczym, którego wartość w 2008 roku wynosi  48,00 zł  netto przyjmując Ŝe; 
 

� za punkt zrealizowany uznaje się jako równorzędny: punkt wytyczony lub pomierzony, 
� za punkt zrealizowany uznaje się równieŜ  dwa wskaźniki osiowe lub wysokościowe, 
� cena netto za punkt graniczny lub punkt badany wynosi w zaleŜności od ilości od 96 zł do 240 zł,  
� cena netto za reper roboczy wynosi w zaleŜności od odległości od reperu zerowego od 96 zł  

            do 192 zł, 
 

Dla większej  ilości  punktów pomierzonych jednorazowo  stosujemy do 70% rabatu i tak : 
 

do 13 punktów                 480 zł, 
od 14 do 40 punktów    do 25% rabatu (36 zł), 
od 41 do 60 punktów    do 37,5% rabatu (30 zł), 
od 61 do 100 punktów    do 50% rabatu (24 zł) 
powyŜej 101 punktów    do 70% rabatu (15 zł), 
punkt powtórnie wytyczony                  30 zł. 

 
Cena końcowa jest wynikiem mnoŜenia ilości punktów przez cenę jednostkową uwzględniającą 

uzgodniony rabat plus wartość prac kameralnych związanych z opracowaniem projektów, sporządzeniem 
szkiców lub mapy oraz innych kosztów w przypadku ich wystąpienia (dojazd, ośrodek, materiały itp.). 

 
 
 
 
 
 

\W przypadku stałej obsługi, koszt pracy zespołu geodezyjnego: 
 

dla prac terenowych   640 zł / dzień 
dla prac kameralnych    320 zł / dzień 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ceny podane powyŜej są cenami netto orientacyjnymi. Dla uszczegółowienia oferty prosimy o 
telefoniczny kontakt i podanie konkretnego przykładu prac, który pozwoli Państwu rozwiać wszelkie 

wątpliwości co do wysokości cen. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej 
www.geopomian.pl 

e-mail:biuro@geopomian.pl 
 

Ponadto   zawsze   zapewniamy  terminowość  i  wysoką   jakość   robót  zgodnie  z 
obowiązującymi instrukcjami i wytycznymi G.U.G.i K. oraz obowiązującymi przepisami BHP. Prace 

geodezyjne realizowane  są w oparciu o rodzinny cztero-osobowy zespół oraz 19 osobową kadrę 
techniczno - inŜynieryjną przy pomocy  wysokiej  klasy sprzętu  firmy Leica z atestami. 


