
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
ZAMAWIAJĄCY: 
URZĄD MIASTA  
PASAś RUDOWSKIEGO 10  
97-300 PIOTRKÓW TRYB. 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA: 

Przedmiotem zamówienia jest: SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH 
NIERUCHOMO ŚCI W 2008 ROKU DLA POTRZEB URZĘDU MIASTA 
 
Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 70000000-1 
Zakres rzeczowy obejmuje : 

Sporządzanie wycen nieruchomości do róŜnych celów w 2008 roku. 
Przedmiotem opracowania są wyceny nieruchomości połoŜonych w granicach administracyjnych Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego przeznaczone do celów: 
� zbycia części nieruchomości gruntowych niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej,  
� zbycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 
� zbycia nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, pawilonami handlowymi, stacjami 

transformatorowymi, garaŜami i innymi,  
� ustalenia wartości nieruchomości do określenia stawek czynszu dzierŜawnego, 
� ustalenie wartości nieruchomości przeznaczonej do wniesienia w formie aportu do spółek, 
� ustalenie wartości nieruchomości do sprzedaŜy oraz odwołania darowizny  wraz z wyliczeniem nakładów 

poniesionych przez osoby trzecie,  
� ustalania wartości nieruchomości do uwłaszczenia, uŜyczenia, uŜytkowania i trwałego zarządu,  
� nabycia nieruchomości  pod inwestycje i w zasoby, 
� ustalenia odszkodowania za działki wydzielone pod drogi na skutek podziału nieruchomości, za działki zajęte pod 

drogi publiczne, za wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne, 
� ustalenie odszkodowania za szkody wyrządzone na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, 
� ustalenia wartości zwracanej nieruchomości z ustaleniem stopnia zmniejszenia albo zwiększenia wartości 

nieruchomości, 
� ustalenia odpłatności za ustanowienie słuŜebności gruntowych, 
� ustalenia wartości gruntu do aktualizacji opłat z tytułu uŜytkowania wieczystego, 
� ustalenia wartości nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu,  
� ustalenia wartości gruntu do naliczenia opłat rocznych z tytułu nabycia prawa uŜytkowania wieczystego, 
� określenia wartości rynkowej lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniem przynaleŜnym i ułamkową częścią 

gruntu do sprzedaŜy bądź oddania w uŜytkowanie wieczyste, 
� określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości i wartości prawa uŜytkowania wieczystego w celu 

przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego we własność, 
� określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości i wartości prawa uŜytkowania wieczystego w celu 

sprzedaŜy prawa własności gruntu uŜytkownikowi wieczystemu, 
� określenie wartości nieruchomości gruntowych przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i po ich 

wybudowaniu w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego 
budową urządzeń infrastruktury technicznej, 

� określenie wartości nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości przed podziałem i po podziale, 

� ustalenia wartości nieruchomości do zamiany 
a takŜe potwierdzenie aktualności sporządzonego operatu. 
 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31-ego grudnia 2008 roku. 
 

AUKCJA ELEKTRONICZNA:  
Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna 

 
 

OFERTY CZĘŚCIOWE: 
Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych. 

OFERTY WARIANTOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

TRYB: 
Przetarg nieograniczony. 

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 
SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., PasaŜ Rudowskiego 10, pokój nr 317,  



cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta przy osobistym odbiorze SIWZ lub na wniosek Wykonawcy za zaliczeniem 
pocztowym lub bezpłatnie ze strony internetowej www.piotrkow.pl 
 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niŜej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 
1)  Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy 
zobowiązani są przedłoŜyć następujące dokumenty: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu  
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – tj. stosownie do art. 174 ust. 7 ustawy z dn. 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert . 

2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 
a) wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakres wykonywanych przez nich 
czynności, tj.:osoby posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości stosownie do 
przepisów zawartych w dziale V – „działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami” w 
rozdziale 1 – „rzeczoznawstwo majątkowe” ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).W celu potwierdzenia spełniania niniejszego 
warunku W ykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć następujące dokumenty: 

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz dokumenty potwierdzające posiadanie przez te osoby 
wymaganych uprawnień; 

3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W celu  
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć następujące dokumenty: 

a) oświadczenie Wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne; 

b)  polisę ubezpieczeniową obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone  
      w związku z wykonywaniem czynności zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości. 

4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu 
potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć następujące dokumenty: 

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych przepisami art. 22 ust. 1 oraz o nie 
podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2. 

 
Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 
• przy dokonaniu oceny spełnianiu warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia albo nie spełnia”, 
• niespełnienie chociaŜby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę 

Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
Ocena spełniania powyŜszych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów zawartych w ofercie. 
Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wezwie 
Wykonawcę, który w określonym terminie nie złoŜył oświadczeń  
i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złoŜyli dokumenty zawierające 
błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym 
 

WADIUM:  
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium  
 

KRYTERIA OCENY OFERT:  
CENA – 100% 

 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., PasaŜ Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 10.12.2007r. do godz. 9.00 
Otwarcie ofert w dniu 10.12.2007r. o godz. 10:00 pok. nr 317 
 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni 
 

 
 
 

NUMER I DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA W BIULETYNIE UZP: 
Numer: 236902-2007; data zamieszczenia: 30.11.2007 godz. 09:32 
 

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z WYKONAWCĄ: 



- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: 
Agnieszka Kosela – tel. 044 732-18-02, ul. Szkolna 28, pok. nr 2, Piotrków Trybunalski; 
Maria Grzegorzewska - tel. 044 732-18-51, ul. Szkolna 28, pok. nr 60, Piotrków 
Trybunalski; 

            - w sprawach dotyczących procedury przetargowej:  
Iwona Urbańczyk tel. 044 732-77-97, PasaŜ K. Rudowskiego 10, pok. nr 317, Piotrków 
Trybunalski  

 
 
 
 
 
 
 
 


