
PŁOCK

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI
PONIŻEJ 30 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY - Gmina- Miasto Płock, Stary Rynek 1 zaprasza do składania ofert
w przetargu pisemnym na realizację zamówienia pn.

Wykonanie 30 operatów szacunkowych (37 działek) określających wartość
rynkową nieruchomości przejętych z mocy prawa pod drogi publiczne w celu
ustalenia wysokości odszkodowania.

w tym:

Część I
Wykonanie 25 operatów szacunkowych (dla 26 działek) - zgodnie z zał. nr 1
stanowiącym opis przedmiotu zamówienia dla części I

Termin realizacji zamówienia - 21 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie później
niż do dnia 28 listopada 2014r.

Część II
Wykonanie 5 operatów szacunkowych (dla 11 działek) - zgodnie z zał. nr 2
stanowiącym opis przedmiotu zamówienia dla części II

Termin realizacji zamówienia - 14 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie później
niż do dnia 28 listopada 2014r.

I. Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawierają załączniki nr 1-4 dostępne na
stronie internetowej www.bip.ump.pl.

II. Wykonawcą zamówienia może być rzeczoznawca majątkowy, to jest osoba fizyczna
posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce
nieruchomościami (j.t. Dz.U. Z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późno zm.)
jak również
Wykonawca, który dysponuje osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie
szacowania nieruchomości zgodnie z ustawą j.w.

III.Do oferty należy dołączyć:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej,
2. Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

IV.Oferty należy składać oddzielnie dla każdej części.

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1,09-400 PŁOCK

tel.: 24 367 15 55, faks: 24 367 15 98, Info@plock.eu, www.plock.eu



V. Miejsce i termin składania ofert
Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1 (wejście od
ul. Zduńskiej 3) - do dnia 20.10.2014r. do godz. 13.00.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oraz
oznaczyć:

Oferta:

Wykonanie 25 operatów szacunkowych (dla 26 działek) - Część I
lub

Wykonanie 5 operatów szacunkowych (dla 11 działek) - Część II

V. Krterium oceny ofert - najniższa cena. Cenę należy ustalić dla 1 działki.

VI.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- Elżbieta Lis - Wydział Lis - Wydział Geodezji, tel. (24) 367-14-72 - w godz. pracy

Urzędu - w zakresie przedmiotu zamówienia
- Bożena Różańska - Wydział Zamówień Publicznych, tel. (24) 367-14-61 w godz.

pracy Urzędu.

Wykaz załaczników:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Opis przedmiotu zamówienia - Część I
Opis przedmiotu zamówienia - Część II
Wzór umowy - dla części I
Wzór umowy - dla części II
Formularz Oferty
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