
 

Kozienice, dnia 6 lutego 2019 r. 
GKN.272.1.2019 

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

NA WYKONANIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI 

 Starosta Kozienicki w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1996 ze zm. ) zaprasza do złożenia oferty na: 
„Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości przejętych pod 
drogi publiczne w gminach Kozienice i Głowaczów”. 
 
I. Zakres opracowania obejmuje: 
obręby geodezyjne: 

1. Nowa Wieś gmina Kozienice 
Decyzja nr 8/2018, znak BIA.6740.521.2017.AC z dnia 9 stycznia 2018 r. 
działki nr: Nr 264/2, 383/2, 385/2, 386/1, 387/1, 388/1, 389/1. 

2. Mała Wieś gmina Głowaczów 
decyzja nr 42/2018, znak: BIA.6740.549.2017.AC z dnia 12 lutego 2018 r. 
działki nr nr: 14/3, 14/5, 18/5, 20/7, 20/9, 20/11, 22/5, 22/7, 24/3, 26/1, 28/1. 

3. Lipa gmina Głowaczów 
decyzja nr 58/2018, znak: BIA.6740.15.2018.AC z dnia 19 lutego 2018 r. 
działki nr nr: 375/4, 323/2, 378/2, 404/5, 399/1, 396/3, 396/5, 395/1, 392/1, 391/1, 390/3. 

4. Kozienice PSK i Kozienice 
decyzja nr 64/2018, znak: BIA.6740.9.2018AC z dnia 21 lutego 2018 r. 
Kozienice PSK,  działka nr 44/1, Kozienice działka nr 3462/12. 

5. Świerże Górne gmina Kozienice 
decyzja nr 72/2018 znak: BIA.6740.19.2018.AC z dnia 27 lutego 2018 r. 
działka nr 442/4 

6. Kozienice 
decyzja nr 66/2018, znak: BIA.6740.21.2018.AC z dnia 22 lutego 2018 r. 
działki nr nr: 1925/5, 1926/1, 1930/1, 1931/1, 1932/1, 1933/1, 1939/1, 1940/1, 1950/1, 1951/1, 1952/1, 
1953/1, 1960/1, 1961/1, 1962/1, 1966/1, 1967/1, 1974/1, 1975/1, 1980/1, 1981/1, 1982/1, 1983/6, 
2003/1, 2004/1, 2005/1, 2011/4, 2011/6, 2011/8, 2012/1, 2013/1, 2025/1, 2026/1, 2027/1, 2028/1, 
2030/1, 2301/1, 2302/1, 2304/1, 2305/1, 2306/1, 2307/1, 2308/1, 2309/1, 2310/1, 2311/1, 2312/1, 
2313/1, 2314/1, 2315/1, 2316/1, 2317/1, 2318/1, 2319/1, 2320/1, 2321/1, 2322/1, 2323/1, 2324/1, 
2325/1, 2326/1, 2327/1, 2328/1, 2329/1, 2330/1, 2331/1, 2334/1, 2335/1, 2336/1, 2337/1, 2338/1, 
2339/1, 2340/1, 2341/1, 2342/1, 2343/1, 2344/1, 2345/1, 2346/1, 2347/1, 2348/3, 2348/5, 2349/1, 
2350/1, 2351/1, 2352/1, 2353/1, 2354/1, 2355/1, 2356/1, 2357/1, 2358/3, 2358/5, 2359/1, 2360/1, 
2361/1, 2362/1, 2363/1, 2364/1, 2365/1, 2366/1, 2367/17, 2367/25, 2367/23, 2367/21, 2367/19, 
2368/14. 
 
Podział działek oraz przejęcie ich na własność Gminy Kozienice i Gminy Głowaczów nastąpiło 
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r, poz. 1474, ze zm.). 
 
II. Kryteria i wymagania jakim powinna odpowiadać złożona oferta: 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać operaty szacunkowe zgodnie z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, obowiązującymi w tym zakresie normami i zasadami wiedzy, w 
tym w szczególności: 

− ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.2096 
zm.); 

− rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości 
i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207 poz. 2109 ze zm.); 

− rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie 



 

postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych (t.j. Dz. U. 
2018 r. poz. 557); 

− Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych. 
2. Jeżeli w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej występuje kilka działek 

przejętych pod drogę gminną stanowiących własność jednego podmiotu – operat szacunkowy 
winien obejmować wszystkie działki będące własnością tego podmiotu. 

3. W operacie szacunkowym winny znajdować się między innymi: 
protokół z badania rejestru ewidencji gruntów i budynków, protokół z badania ksiąg wieczystych, 
protokoły z czynności rzeczoznawcy majątkowego dotyczące oględzin nieruchomości na gruncie. 

4. Wykonawca użyje do wykonania operatu szacunkowego materiałów własnych oraz pokryje 
koszty związane z wykorzystaniem i zakupem materiałów geodezyjnych wymaganych 
do sporządzenia operatów szacunkowych. 

5. Operat szacunkowy należy sporządzić w jednym egzemplarzu wraz z dokumentacją 
fotograficzną. 

6. Rzeczoznawca majątkowy sporządzający operat szacunkowy jest zobowiązany do składania 
wyjaśnień odnośnie zarzutów stron postępowania do operatu szacunkowego oraz na koszt 
własny do uczestnictwa w postępowaniu o ustalenie odszkodowania, aż do ostatecznego 
zakończenia postępowania, w tym udział w rozprawach administracyjnych organizowanych 
przez Zamawiającego lub organizowanych przez organ odwoławczy, sporządzenia aktualizacji 
operatu szacunkowego. 

7. Z uwagi na specyfikę nieruchomości gruntowych przeznaczonej pod budowę dróg publicznych, 
Zamawiający dopuszcza do udziału w konkursie wyłączenie te podmioty, które posiadają 
doświadczenie w zakresie sporządzania operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową 
nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje. 

8. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
9. Oferta złożona do zapytania ofertowego powinna zawierać: 

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem, zał. nr 1; 
2) Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień rzeczoznawcy majątkowego zał. nr 2; 
3) Oświadczenie o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie będącym 
przedmiotem niniejszego postępowania oraz aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej albo aktualny wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 
Sądowego zał. nr 3; 
4) Oświadczenie, że w stosunku do rzeczoznawcy majątkowego nie została orzeczona kara 
dyscyplinarna, o której mowa w art. 178 ustawy o gospodarce nieruchomościami zał. nr 4; 
5) Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 
zał. 5; 
6) Dokumenty przedstawione w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem; 
7) Ocena spełnienia wymienionych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu 
o informacje zawarte w złożonych przez Wykonawcę oświadczeniach oraz dokumentach. 
 
V. Miejsce, termin i tryb złożenia oferty: 
 

1. Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kozienicach 
ul. Jana Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice, kancelaria ogólna pok. nr 1 w godzinach pracy 
urzędu lub przesłać pocztą. 

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego 
wzoru: Starostwo Powiatowe w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice 
Zaproszenie do złożenia oferty – „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość 
rynkową nieruchomości przejętych pod drogi publiczne w gminach Kozienice i Głowaczów”. 
Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy. 

3. Termin składania ofert upływa dnia 20 lutego 2019 r. 
4. Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 
5. W przypadku ofert wysłanych drogą pocztową / kurierem decyduje data wpływu do siedziby 

Zamawiającego. 
6. Oferty zostaną otwarte w dniu 21 lutego  2018r., o godz. 1000 w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Kozienicach, ul. Jana Kochanowskiego 28, pokój nr 44. 



 

7. Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zawiadomi pisemnie. 
Pozostali oferenci nie będą powiadamiani. 
 
VI. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 
 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r. 
2. Wykonawca zobowiązany będzie we wskazanym terminie sporządzić operaty szacunkowe 

i przekazać je Zamawiającemu. 
 
VII. Kryteria wyboru ofert: 
 
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się będzie kryterium: 
Cena – 100%. 
 
VIII. Warunki płatności: 
Płatność na podstawie faktury VAT po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od daty 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
 
IX. Zapytania o przedmiot zamówienia: 
 
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać w Wydziale 
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami pokój 44 - telefon 48 6117378, mail: 
hanna.marczak@kozienicepowiat.pl 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia publicznego konkursu ofert na każdym jego etapie 
bez podania przyczyn, a Oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia. 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Wzór formularza ofertowego. 
2. Oświadczenie o posiadanych wymaganych uprawnieniach. 
3. Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia OC w związku z prowadzona działalnością 

gospodarczą. 
4. Oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej. 
5. Oświadczenie, że w stosunku do rzeczoznawcy majątkowego nie została orzeczona kara 

dyscyplinarna, o której mowa w art. 178 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
6. Wzór umowy. 


