
WG-II.6812.4.2018                                                                                      Sucha Beskidzka, dnia 10 września 2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

pozaustawowe na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych dla zamówienia, 
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

W związku z zamiarem dokonania sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz najemców, 

Starosta Suski zamierza zlecić operaty szacunkowe określające wartości prawa własności lokali 
mieszkalnych:  

• nr 2 położonego w Jordanowie, oś. Wrzosy 5, objętego księgą wieczystą                                           
nr KR1B/00055891/3, wraz z udziałem 4822/241270 cz. w prawie własności działki ewid. 
nr 2190/13, objętym księgą wieczystą nr KR1B/00052420/0, 

• nr 7 położonego w Makowie Podhalańskim, oś. Tysiąclecia 5, objętego księgą wieczystą              
nr KR1B/00067205/5, wraz z udziałem 175/10000 cz. w prawie własności działki ewid.    
nr 7465/6, objętym księgą wieczystą nr KR1B/00055021/4, 

oraz wyodrębnienie wartości nakładów poczynionych przez najemców. 
 

II. Planowany termin wykonania:  

Uzgodniony z rzeczoznawcą: nie dłużej niż 30 dni od dnia podpisania umowy. 

 

III. Kryterium oceny oferty: 

Kryterium wyboru oferenta: 100 % - cena jednostkowa brutto. 

 

IV. Termin składania ofert: 

Oferty cenowe prosimy złożyć pisemnie w siedzibie zamawiającego w Suchej Beskidzkiej                        
przy ul. Kościelnej 5 b, na „Dzienniku podawczym” (parter), do dnia: 21 września 2018 r. włącznie. 

Oferty, które wpłyną do urzędu po terminie, nie będą brane pod uwagę. 

 

Zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  
Oferta cenowa do Wydziału Geodezji - „Wykonanie operatów szacunkowych dla określenia 
wartości prawa własności lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności działek”. 

 

V. Równocześnie informujemy iż: 

1. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. 

2. Z Oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, w której 

zostaną określone szczegółowe warunki zamówienia. 

3. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana Oferentom e-mailem. 

4. Dopuszcza się niezawarcie umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że zawarcie takiej umowy nie będzie leżeć w interesie zamawiającego.  

 

VI. Do oferty należy dołączyć: 

1. Kserokopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 174 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nieruchomościami, 

3. Oświadczenie o posiadaniu aktualnie obowiązującego ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej, o którym mowa w art. 175 ust. 4, 

4. Oświadczenie, że w stosunku do rzeczoznawcy nie została orzeczona kara dyscyplinarna, o której 

mowa w art. 178 ww. ustawy. 
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