Załącznik nr 4 PL Formatka opisu oferty PL / wydruk z Generatora Ofert Inwestycyjnych - Wzór
Oferta nr:

Wydrukowano:
Data aktualizacji oferty:

Lista danych dotyczących terenu
Nazwa lokalizacji oraz numery
działek
Miasto / Gmina
Adres (ulica, nr)
Powiat
Położenie

Województwo
Działka jest objęta SSE
SSE
Strona internetowa lub link do My
maps
Maksymalna dostępna powierzchnia
(w jednym kawałku) [ha]

Powierzchnia
nieruchomości

Kształt działki
Możliwość połączenia terenu
Orientacyjna cena gruntu [PLN/[m²]]
włączając 23% VAT
Aktualny plan zagospodarowania
przestrzennego (T/N)
Link do uchwały

Informacje
dotyczące
nieruchomości

Formy wsparcia na poziomie
lokalnym
Właściciel/ Właściciele
Właściciel
Powierzchnia
przypadająca na
właściciela
Przeznaczenie w MPZP

Przeznaczenie w
miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego

Warunki nabycia/ udostępniania
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Grupa PFR
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Różnica poziomów terenu [m]
Ograniczenia wysokości budynków
[m]
Procent dopuszczalnej zabudowy
Zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i gruntowych
(T/N)
Poziom wód gruntowych [m]
Czy były prowadzone badania
geologiczne terenu (T/N)
Charakterystyka
działki

Ryzyko wystąpienia zalań lub
obsunięć terenu (T/N)
Przeszkody podziemne (T/N)
Przeszkody występujące na
powierzchni terenu (T/N)
Istniejące ograniczenia ekologiczne
(T/N)
Budynki i zabudowania na terenie
(T/N)
Klasa gleby
Powierzchnia [m²]
Obecne użytkowanie
Dojazdowa droga do terenu

Szerokość użytkowa
drogi

Autostrada/droga ekspresowa/droga Oznaczenie drogi
krajowa [km]

Odległość

Porty rzeczne i morskie w odległości
do 200 km [km]

Port

Odległość

Kolej [km]

Miasto

Odległość do linii
kolejowej

Bocznica kolejowa [km]

Miasto

Odległość

Najbliższe lotnisko międzynarodowe
[km]

Lotnisko

Odległość

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

Miasto

Odległość

Połączenia
transportowe

Istniejąca
infrastruktura
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Elektryczność na terenie (T/N)

Gaz na terenie (T/N)

Woda przeznaczona do celów
socjalnych na terenie (T/N)

Odległość przyłącza
od granicy terenu
[m]

m

Napięcie [kV]

kV

Dostępna moc [MW]

MW

Odległość przyłącza
do granicy działki
[m]

m

Wartość kaloryczna
[MJ/Nm³]

MJ/Nm³

Średnica rury
[mm]

mm

Dostępna objętość

[Nm³/h]

Odległość przyłącza
od granicy terenu
[m]

m

Dostępna objętość
[m³/24h]
Woda przeznaczona do celów
przemysłowych na terenie (T/N)

Odległość przyłącza
do granicy działki
[m]

m

Dostępna objętość
[m³/24h]
Kanalizacja na terenie (T/N)

Odległość przyłącza
do granicy terenu
[m]

0m

Dostępna
objętość[m³/24h]
Oczyszczalnia ścieków na terenie
bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
Telefony (T/N)

Odległość przyłącza
od granicy terenu
[m]

Nazwisko
Stanowisko
Osoba
przygotowująca
ofertę

Telefon
Telefon komórkowy
e-mail
Języki
Imię i nazwisko

Osoby do kontaktu

Telefon
e-mail
Polska Agencja Inwestycji i Handlu Grupa PFR

m
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Języki
Utworzony przez

Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Grupa PFR

Wymagane załączniki:
Required enclosures:



Mapy terenu (włączając infrastrukturę na terenie i sieć połączeń transportowych);
Maps of plot (including infrastructure on plot and transport links);
3-5 dobrej jakości zdjęć, dających pełny obraz terenu;
3-5 high-quality photographs giving full view of plot;
Zdjęcia lotnicze/dron;
Aerial photographs .

UWAGA:
Nie wypełniać tego formularza.
Do dokumentacji konkursowej należy dołączyć wydrukowane z Generatora Ofert Inwestycyjnych formatki
dotyczące zgłoszonej oferty lokalizacyjnej (terenu) w wersji polskiej (zał. 4PL) i angielskiej (zał.4EN) wraz
załącznikami, o których mowa wyżej.

