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Zaproszenie do składanla ofeń

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro
na usługę po|egającą na sporządzeniu operatów szacunkowych określających

służebność przesyłu dla nieruchomości położonych w granicach Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego w ramach projektu pn.: ,,Modernizacja
i rozbudowa oczyszcza|nl ścieków w Piotrkowie Trybunalskim''

POrS.01 .01 .00-00-003/07

Nazwa (firma), adres ZamawiĄącego oraz nazwa iadres jednostkiwnioskującej.
Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb, 97.300 Piotrków Tryb., ul. Szkolna 28;

Nazwa komórki organizacyjnej :
Jednostka Rea|izująca Projekt

opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem umowy jest wykonanie oceny wańoŚci prawa służebności przesyłu do sieci
wodno-kana|izacyjnego na nieruchomościach zabudowanych i niezabudowanych w ce|u
usta|enia jednorazowej odpłatności za ustanowienie słuzebności przesyłu (W rozumieniu
art. 3051 Kodeksu cywi|nego), ktÓre będą obciązaÓ nieruchomości na rzecz Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego.

oszacowanie wańości ustanawianej słuzebności powinno zawierać W szczegó|ności
rekompensatę za obnizenie wartoŚci rynkowej nieruchomoŚci, uwzględniającą szkody trwałe
za|eŻne od stopnia ingerencji W prawo własności oraz ekwiwa|ent za udostępnienie
nieruchomości objętych słuzebnoŚcią pzesyłu, w tym takze w zakresie niezbędnym do
dokonywania czynności eksp|oatacyjnych (konserwacji, remontów, modernizacji uządzeń, wraz
z prawem dostępu, etc).
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3. Termin wykonania zamówienia.

do 10 listopada 2010 r.

4. Forma wykonania zamowienia:

oszacowanie wańości rynkowej słuzebnoŚci przesyłu powinno byÓ wykonane W formie
operatu szacunkowego przedstawiającego sposob dokonywania wyceny za słuzebnoŚÓ
przesyłu. operat szacunkowy poza wynikającymi z Powszechnych Krajowych Zasad Wycen
powinien zawierac.
- protokoł z og|ędzin nieruchomości z udziałem stron oraz dokumentację fotograficzną

nieruchomości ,
- sz:zegołowy opis urządzen przesyłu wraz z załącznikiem graficznym przedstawiającym

|oka|izację i przebieg urządzen przesyłu na działce,
- okreŚ|enie ce|u Wyceny,
- podstawę formalnąWyceny orazŹrodła danych o nieruchomoŚci,
- usta|enie dat istotnych d|a okreś|enia wańości słuzebności przesytu,
- opis stanu nieruchomości w tym: stanu zagospodarowania i stanu prawnego,
- wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości wynikającego z planu miejscowego

|ub innych dokumentÓw a|bo wynikającej zzasady dobrego sąsiedztwa,
- ana|izę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym ce|u i sposobu

wyceny,
- wskazanie rodzaju okreś|anejwartości' wyboru podejŚcia, metody itechniki szacowania,
- przedstawienie ob|iczeń wartoŚci słuzebności przesyłu oraz wynik Wyceny wraz

z uzasadnieniem,
- kIauzu|e wskazujące na szczegolne okoIiczności dotyczące wartości słuzebności

przesyłu'
- dokumenty wykorzystane w procesie Wyceny jako załączniki,
- wypis z rejestru gruntów oraz kserokopię mapy ewidencyjnej, uzyskanych staraniem

i na koszt Wykonawcy,
- podpis rzeczoznawcy(ow) majątkowego (wych) z pieczęciązawodową.

Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania przedmiotowej oceny w formie operatow
szacunkowych, w sposob odpowiadający Wymogom prawnym i technicznym mającym
zastosowanie w przedmiocie umowy, a W szczegolności zgodnie z'.

- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoŚciami (tekst jedno|ity.
Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 65 ze zm.),

- rozporządzeniem Rady Ministrow z dnia 21 września 2004 r. w sprawie Wyceny
nieruchomoŚci
i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U.2004 r. Nr 207, poz.2109 ze zm.),

- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywi|ny (Dz. U. 1964 r. Nr ,t 6 poz. 93 ze zm ')
- oraz standardami zawodowymi rzeczoznawcow majątkowych.

operaty na|eŻy sporządzic W dwoch oprawionych i umoz|iwiających wpięcie
(przedziurkowanie) egzemp|arzach. Na stronie tytułowej na|eŻy wyraŹnie opisac:

- numer z|ecenia W prawym górnym rogu/ nr umowy i pozycji w umowie/,
- nazwę Wykonawcy,
- przedmiot wyceny /wymienió/,
- wańoŚÓ ograniczonego prawa rzeczowego (prawa przesyłu)'
- datę sporządzenia operatu.
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5. Sposób przygotowania ofeńy oraz miejsce itermin składania ofeń.

ofeńę na|ezv złozvć w formie pisemnei:

a) osobiście w siedzibie: Uząd Miasta w Piotrkowie Trybuna|skim, u|. Szko|na 28, pokoj nr
14
lub

b) przesłaÓ na adres: Urząd Miasta w Piotrkowie Trybuna|skim, ul. Szko|na 28, pokÓj nr 14
Iub

c) fax'em na numer: 044732 76 96
lub

d) w weĘi e|ektronicznej na e-mail: irp@piotrkow.pl

w niepzekracza|nym terminie: do dnia 28 października 2010 r. do godziny 15.30
(ofeńy złoŻone po tym terminie nie będą pod|egały ocenie).

Do ofeńv musza bvÓ dołaczone nastepuiace dokumentv:

a) wypełniony i podpisany Formularz ofefty,
b) wypełnione i podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na pzetwarzanie danych

osobowych do celów realizacji Projektu;
c) podpisany Wzór uńowy,
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