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ZAPYTANIE OFERTOWE
Działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2016 Starosty Myszkowskiego z dnia 12 stycznia
2016 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO zwracam się z zapytaniem
ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych dla
niezabudowanych nieruchomości:
1. stanowiących własność Powiatu Myszkowskiego niezbędnych do zbycia nieruchomości,
2. niezbędnych do nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Myszkowskiego,
szczegółowo określonych w zleceniach.
Maksymalna ilość operatów – 15
Zamawiający określił przewidywaną maksymalną ilość operatów.
Ilość ta może ulec zmianie, a Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia.
Warunki udziału w postępowaniu.:
Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie co najmniej 50 operatów szacunkowych
w okresie ostatnich dwóch lat przed terminem składania ofert. W celu potwierdzenia ww.
warunku należy do oferty dołączyć wykaz wraz z referencjami.
1. Odpowiedzi na powyższe zapytanie ofertowe należy udzielić na formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Do formularza ofertowego należy dołączyć:
a. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię uprawnień rzeczoznawcy
majątkowego,
b. zaparafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
c. oryginał lub potwierdzony za zgodność z oryginałem aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
d. wykaz wykonanych operatów wraz z referencjami.
W ofercie należy podać cenę jednostkową za wykonanie jednego operatu szacunkowego
(netto i brutto).

2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zamkniętej
w sposób trwały kopercie z oznaczeniem nazwy i adresu Wykonawcy (pieczątka
firmowa), opatrzona napisem:
Starostwo Powiatowe w Myszkowie
ul. Pułaskiego 6
42-300 Myszków
Zapytanie ofertowe
Nr GM.272.4.2018
„Wykonanie operatów szacunkowych”
1

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia
2018 r. do godz.1300 w Biurze Podawczym na Sali Obsługi Interesantów Starostwa
Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pisemnie, telefonicznie lub e-mailem.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa swoją ofertę lub uchyla się od zawarcia
umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty, lub złożone oferty są niezgodne z treścią zapytania,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na
realizację zamówienia,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć.
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
ważnej umowy w sprawie zamówienia,
e) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
Powyższe zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Powiatu Myszkowskiego do zawarcia umowy
z Wykonawcą.

STAROSTA
STAROSTA
Dariusz Lasecki
(pieczątka i podpis w aktach sprawy)

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy
3. Wykaz wykonanych operatów
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