
   Złotów, 13.03.2013 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Wójt Gminy Złotów 

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia  

o wartości poniżej 14.000,00 euro na wykonanie usług: 

„Szacowanie nieruchomości Gminy Złotów” 

i 

 zaprasza do złożenia oferty 
 

Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania  przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2010 r. Nr 

113, poz. 759, ze zmianami) – art.4 pkt 8 ustawy. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie szacowania 

nieruchomości zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i 

sporządzania operatu szacunkowego, a w szczególności: 

a/ Wycena wzrostu wartości nieruchomości w celu naliczenia jednorazowej 

opłaty w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

b/ Wycena nieruchomości gruntowej w celu sprzedaży lub nabycia. 

c/ Wycena nieruchomości gruntowej w celu oddania do użytkowania 

wieczystego. 

d/ Wycena budynku do sprzedaży. 

e/ Wycena nieruchomości w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami  ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 261 poz. 

2603) 

2. Wymagania dotyczące  terminu i sposobu realizacji usług: 

a/ termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.12.2014 r. 

b/ termin realizacji poszczególnych zleceń: 30 dni od daty zlecenia usługi. 

3. Osoba uprawniona do porozumiewania się  wykonawcami:  

    Zdzisław Gwizdała –  tel. 67 263 53 05 

4.. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie do 

19.03.2013 r. do godz. 11
00

  w pokoju nr 1 (sekretariat). 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty. 

2. Oświadczenie dot. spełniania warunków uczestnictwa w postepowaniu. 

3. Oświadczenie dot. uprawnień osób wykonujących zamówienie. 
 



Załącznik nr 1  

 ........................................................................ 

                    Nazwa Wykonawcy 

 
........................................................................ 

                          Adres siedziby 

 
........................................................................ 

                               Nr faksu 

                                              Do:    

                                             Wójt Gminy Złotów 

                     ul. Leśna 7,  77-400 Złotów  

FORMULARZ OFERTY 

 

  Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie 

szacowania nieruchomości Gminy Złotów, składam/y niniejsza ofertę. 
 

1.Oferujemy wykonanie usług za następujące ceny jednostkowe: 

Rodzaj usługi cena netto VAT 

23% 

Cena brutto 

1. Wycena wzrostu wartości 

nieruchomości w celu naliczenia 

jednorazowej opłaty w związku ze 

zmianą miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

   

2. Wycena nieruchomości 

gruntowej w celu sprzedaży lub 

nabycia. 

   

3. Wycena nieruchomości 

gruntowej w celu oddania do 

użytkowania wieczystego. 

   

4. Wycena budynku do sprzedaży 

wraz z inwentaryzacją. 

   

5. Wycena lokalu mieszkalnego 

do sprzedaży wraz z 

inwentaryzacją. 

   

6. Wycena nieruchomości w celu 

aktualizacji opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego. 

   

  
 

                                                                                         …….............................................................  
                                                                  /upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy/  



Załącznik nr 2  

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: świadczenie usług w zakresie 

szacowania nieruchomości Gminy Złotów, oświadczam/my że: 

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień; 

2. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie   zamówienia; 

 
 
 
 
 
 
..................................., dn. .........................                              ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



    Załącznik nr 3                                                                                                                                                                                                                                                     

    

  

Oświadczenie  

 
 

        Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług: świadczenie 

usług w zakresie szacowania nieruchomości Gminy Złotów,  

oświadczam/my, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia,  posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawowymi. 

 

 

 
 

........................................, dn. .........................                              ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


