
   Sucha  Beskidzka, dnia  07 sierpień 2018 r. 
WG-II.3032.19.2018 

  
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 koniecznością ustalenia odszkodowań za nieruchomości, które z mocy prawa staną się 
własnością jednostek samorządu terytorialnego, w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 –               
z późn. zm. ), Starosta Suski zamierza zlecić sporządzenie wyceny prawa własności nieruchomości 
położonych w Jordanowie, oznaczonych jako dz. ewid. nr 3945/1 o pow. 0,0494 ha, 3956/1 o pow.          
0,0033 ha, 3822/1 o pow. 0,0015 ha, 3944 o pow. 0,0742 ha oraz 3936/1 o pow. 0,2585 ha, w odniesieniu do 
których toczy się postępowanie znak: WA.6740.1.271.2018.LG o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
pn. „Odbudowa drogi gminnej nr K440517 007 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemni w ramach zadania 
pod nazwą: Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 295 m w km 0+469, 0+764,21 w zamian za 
stabilizację osuwiska w rejonie działki 5547/3. Droga gminna klasy L”. 
 
II. Planowany termin wykonania:  
 

Uzgodniony z rzeczoznawcą – nie dłuższy niż 1 miesiąc 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 5B w sekretariacie ( parter ) do dnia: 17 sierpnia 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 – „Wycena nieruchomości drogowych położonych w Jordanowie”. 
 
V. Równocześnie informujemy iż: 
1. nie dopuszcza się składania 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. ze względu na niezakończone postępowanie administracyjne o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, zastrzega się możliwość odstąpienia od niniejszego zapytania w terminie do dnia 30 listopada   
2018 r. 

5. 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 1997 r.                  

o gospodarce nieruchomościami, 
3. Oświadczenie o posiadaniu aktualnie obowiązującego ubezpieczenia, o którym mowa w art. 175 ust. 4  

ww. ustawy, 
6. Oświadczenie, że w stosunku do rzeczoznawcy nie została orzeczona kara dyscyplinarna, o której mowa 

w art. 178 ww. ustawy. 
 
 

     Z  poważaniem             

               Z up. Starosty Suskiego 
 

               mgr inż. Rafał Hajdyła 
                    Naczelnik Wydziału Geodezji 
                Geodeta Powiatowy 


