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ZAPYTANIE OFERTOWE  

W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI nr  OR.272.3.1.2018 

Starostwo Powiatowe w Toruniu  

zaprasza 

do złożenia oferty na wykonanie zamówienia 

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości 

 

Informacje o zamówieniu: 

1. Rodzaj zamówienia: ( roboty budowlane, usługa lub dostawa*): usługa 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie 107 (stu siedmiu) operatów 

szacunkowych, w tym: 

− operatu szacunkowego w ramach postępowania prowadzonego na podstawie 

art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu ustalenia 

odszkodowania – 1 operat.  

− operatów szacunkowych w ramach postępowań realizowanych na podstawie 

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach realizowania 

inwestycji w zakresie dróg publicznych, w celu ustalenia wysokości 

odszkodowania – 106 operatów.  

Zestawienie nieruchomości do wyceny – załącznik nr 1. 

2) Przedmiot zamówienia podzielony został na 7 części:  

Część I – 1 operat 

Część II – 20 operatów 

Część III – 15 operatów 

Część IV – 17 operatów 

Część V – 19 operatów 

Część VI – 20 operat 

Część VII – 15 operat 

3) Umowy zawierane będą osobno dla każdej części zamówienia. Wzór umowy z 

wykonawcą – załącznik nr 2. 

4) Wykonawca załączy kopię dokumentu ubezpieczenia aktualnego na dzień 

sporządzenia operatu szacunkowego, jako załącznik do operatu szacunkowego. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do czynnego udziału w oględzinach nieruchomości 

w terminach określonych przez organ prowadzący postępowanie, zgodnie z 

Kodeksem postępowania administracyjnego. Organ prowadzący postępowanie 

wyznaczy oględziny w następujących po sobie siedmiu dniach roboczych.  

6) Wykonawca zobowiązany jest do czynnego udziału w rozprawach 

administracyjnych w terminie określonym przez organ prowadzący postępowanie 

w wezwaniu, w trakcie których strony postępowania administracyjnego mają 

zapoznać się z treścią operatu szacunkowego. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stronom postepowania, w miarę 

konieczności, wszelkich wyjaśnień dotyczących treści operatu szacunkowego. 

3. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wykonawcy, którzy:  
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− posiadają uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości, zgodnie z 

ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, możliwe jest 

zrealizowanie usługi samodzielnie, bądź oddelegowanie osoby (należy to 

dokładnie wskazać w formularzu ofertowym). Zarówno w przypadku osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a także osób prawnych - 

delegujących osoby usługi muszą być wykonywane tylko i wyłącznie przez 

wskazanego w ofercie rzeczoznawcę. W przypadku osoby fizycznej 

nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz osoby fizycznej prowadzącej 

działalność gospodarczą, która samodzielnie świadczyć będzie usługi w zakresie 

wykonania operatów – warunek dotyczący posiadania uprawnień dotyczy tej 

osoby fizycznej. Wykonawca, który nie spełni powyższych wymagań nie 

przejdzie pozytywnie oceny formalnej. 

− posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w 

związku z wykonywanie umowy, której są stroną, a której przedmiotem są 

czynności wskazane w art. 174 ust. 3 i 3a ustawy o gospodarcze 

nieruchomościami.  

4. Sposób oceny spełnienie warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania 

warunków dokonana zostanie w oparciu o formułę spełnia - nie spełnia. 

5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena  

6. Sposób obliczania stopnia spełnienia kryteriów oceny oferty:   

Kryterium: cena oferty - 100 % 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. 

Każda oferta może uzyskać za dane kryterium 0 – 100 pkt przy zastosowaniu wzoru: 

 

 

najniższa oferowana cena 

spośród     

 złożonych ofert     

Liczba punktów = ---------------------------------------- x 100 pkt  

 cena oferty badanej     

 

7. Termin składania ofert: 19 marca 2018 r., godz. 10. Wykonawca składa ofertę na 

wykonanie każdej części przedmiotu zamówienia na odrębnym formularzu oferty.  

8. Termin dokonywania odbiorów częściowych:  

Część I – 7 dni od dnia podpisania umowy  

Część II – 30  dni od dnia oględzin nieruchomości 

Część III – 21 dni od dnia oględzin nieruchomości 

Część IV – 25 dni od dnia oględzin nieruchomości 

Część V – 25 dni od dnia oględzin nieruchomości 

Część VI – 30 dni od dnia oględzin nieruchomości 

Część VII – 21 dni od dnia oględzin nieruchomości 

9. Dokumenty, których dostarczenia wraz z ofertą wymaga zamawiający: 

− oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, 
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− oświadczenie o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej, 

10. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji (imię nazwisko telefon e-mail): Anna 

Stanula, przetargi@powiattorunski.pl 

11. Klauzula weryfikacji danych oferenta: (np. Podane przez oferenta (nr KRS/CEiDG. NIP, 

status podatnika vat) zostaną zweryfikowane przez zamawiającego przed zawarciem 

umowy. Stwierdzenie niezgodności tych danych z danymi znajdującymi się w 

odpowiednich rejestrach stanowią podstawę do odstąpienia od zawarcia umowy z 

przyczyn leżących po stronie oferenta**). 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z 

ofert jeśli wartość najkorzystniejszej oferty przekracza środki zaplanowane w budżecie 

jednostki na to zadanie. W przypadku, gdy wyłoniony wykonawca, uchyla się od zawarcia 

umowy zamawiający może podjąć decyzję o wybraniu oferty kolejnej. 

 

Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako „Oferta wykonania 

zamówienia nr OR.272.3.1.2018”, w siedzibie zamawiającego ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 

Toruń, kancelaria – pokój nr 100. 

 

Niezwłocznie po wyborze oferty zamawiający wyśle do wykonawcy zamówienie/ zlecenie/ 

umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

W załączeniu: 

1. formularz oferty  

2. wzór umowy 

 

Opracował: (imię, nazwisko, funkcja data i podpis) ………………………… 

 

Zatwierdził: (imię, nazwisko, funkcja data i podpis) ………………………… 

 

* niepotrzebne usunąć 

** w razie zastosowania, należy zmienić czcionkę oraz usunąć nawiasy i skrót np. 
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Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Toruniu  

Nazwa zamówienia: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość 
nieruchomości 

Nr referencyjny nadany sprawie: OR.272.3.1.2018 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez 

Nazwa/y Wykonawcy/ów 

w przypadku ofert składanych przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie należy podać wszystkich 

wykonawców składających wspólnie ofertę 

Adres wykonawcy/ów: 

 

 

 

 

 

 

 

NIP  

REGON   

PESEL  

(w przypadku wykonawców, będących osobami fizycznymi) 

 

KRS/CEiDG  

Status podatnika VAT  

 

OFERTA  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia – części …. 

(wykonawca wpisuje nr części na którą składa ofertę, niewskazanie spowoduje odrzucenie 

oferty), na warunkach i w terminie wskazanym przez zamawiającego za kwotę: ……..… zł 

brutto (słownie: złotych ……….), w tym:  

a) kwota netto ..... zł (słownie …….. złotych), 

b) podatek od towarów i usług (VAT) …… zł (słownie: ……. złotych) 

 

Mechanizm odwrotnego obciążenia  

Wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego: TAK/NIE 

(niepotrzebne skreślić) 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których świadczenie lub dostawa prowadzi do powstania 

obowiązku podatkowego:  ……………………………………………………………………… 

Klasyfikacja PKWiU: …………………………………      

wartość bez kwoty podatku: ……………………………… 

 

 

……………………………..                                                ……………………………….. 

          Miejscowość                                                                  data i podpis wykonawcy z podaniem funkcji 
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Oświadczenia:  

Oświadczam, że: 

1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i w pełni akceptuję warunki opisane  

w tym zapytaniu, 

2) oświadczam, iż warunki wykonania zamówienia są mi znane i przyjmuję je bez 

zastrzeżeń, akceptuję jednocześnie przedstawiony nam wzór umowy, a w przypadku 

wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

określonym przez zamawiającego, 

3) oświadczam, iż oferta pozostaje ważna przez 30 dni od dnia terminu składania ofert, 

4) jestem osobą uprawnioną do składania ofert w imieniu ………………… (nazwa 

wykonawcy) 

Oświadczam również, że nie pozostaję w związkach ekonomicznych i osobistych  

z Zamawiającym, to jest: 

1) nie jestem krewnym ani powinowatym do drugiego stopnia kierownictwa podmiotu 

zamawiającego ani osób wymienionych w treści zapytania ofertowego, 

2) w ciągu roku od dnia złożenia niniejszej oferty nie zatrudniałem/łam ani nie zlecałem/łam 

odpłatnego wykonania jakichkolwiek prac osobom wymienionym  

w treści zapytania ofertowego. 

 

 

……………………………..                                                ……………………………….. 

          Miejscowość                                                                  data i podpis wykonawcy z podaniem funkcji 

 

Informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Toruński z siedzibą w 

Toruniu, ul. Towarowa 4-6. Dane kontaktowe Administratora danych: tel.: 56/662 88 88, 

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych (t. j. Dz. U. 2011, Nr 14, poz. 67), z uwzględnieniem 

terminu przedawnienia roszczeń. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 

 

 

 

 


