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Według rozdzielnika

Ogłoszenie o zamówieniu / Formularz zapytania ofertowego

(pos%powanie o wartości nieprzekraczającej równowartośei kwoty określonej

w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.)
(?/usługa/mhrs*n )'iiiArimvrlon«>

WaiTu )

Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gmntowej niezabudowanej położonej
w Łomży, przy ul. Plae Niepodległości, oznaczonej nr. ewidencyjnym 10651/1

-2o pow. 1095 m

l . Nazwa i adres Zai'nawiającego: Kasa Rolrticzego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Białymstoku, ul. Legionowa 18.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

l) Wykonanie operatu szaeunkowego niemchomości niezabudowanej, niebędące?i
wł'asriością Z'amawiającego, położonej w Łomży przy Pl. Niepo41egłoŚci 2,epod]

'5 m .oznaczonej numerem-ewidene'yjnym 10651/1 o powłerzchni 1095 rn", dla której
prowadzona jest księga wiecz'ysta nr LMIL/00002176/8 przez Sąd Rejonowy
w Łomży, VI Wydział Ksiąg Wieezystyeh, dla potrzeb przeniesienia prawa
własności ww. nieruehomości.

2) Operat szacunkowy powiriien być wykonaiiy zgodr.ie z ustawą z dnia
2j sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomośeiami (Dz. U. z 2016 r., poz.
2147, -z pćrźn. zm.) i rozporządzeniern Rady Ministrów z dnia
27 września-2005 r. w sprawie wyceny niemchomości i sporz4dzania operatu
szacunkowego (Dz. U. z 2005 Nr 1')6, T);OZ. 1628) oraz standardami zawodowyini
rzeczoznawców majątkowych wydanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń
Rzeczoznawców %tkowych,- z j.iwzględniexiiern -orzecznictwa sądowego
i stosowanej praktyki.

3) Operat szacunkowy powinien być wykonany zgodnie z wamiikami wynikającymi
z 'obowiązująeyeh-p'yzepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, instrukcji
i norrn teehni-eznych oraz stanaardów zawodowych uprawnionycli geodetów.

4) Wykonawea, oświadeza, że operat szacunkowy zostanie wykonany przez osobę
posiadaiącą uprawnienra zawodowe w zakffiesie szacowania nieruchomośei,
nadane w trybie przepisów Gospodarki Niemehomościami.

5) Wykorxawea zapewni, aby -operat szacunkowy był sporządzony przez
Rzeezoznaweę Majątkowego, który nie podlegał odpowiedzialności zawodowej
w trybie przepisów Gospodarki Nieruehornośeiami, w szczególności wobec
które(go nie zostały orzeczone kary dyseyplinarne.

6) Oferta powinna zmvierac wszystkłe koszty zwi4zane z wykonaniem zamówienia.



3. Warunki płatności: 14 dni, lieząc od dnia dostarezenia prawidłowo wystawionej faktury
wraz z protokołem odbioru usługi.

4. Terrnin wykonania zamówienia: w eiągu 14 dni, liez4c od dnia otrzymania zlecenia.
5. Inne szczegółowe wyi'nagania Zamawiającego:

O udzielenie zarnówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają niezbędn4 wiedzę i doświadczenie;
c) dysponuj.ą potenqiałem technicznyin i osobami zdolrnyini do wykonania zamówienia.

6. Kryteria oceny ofert: cena 1 00%.

7. Sposóbprzygotowaniaofertyorazmiejsceiterininskładaniaofert.

1) Oferta wraz ze wszystkimi załąezaikami powinna stanowić całość i wiiina być
umieszczona w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez
uszkodzenia opakowania. Koperta z ofertą powinna być opatrzona w dane
Wykonawcy (nazwa i adres) oraz napis:

,,Operat szacunkewy riieruchornośei położonei w Łornży"

Nie otwierać przed godziną 15.30 dnia 4 września 2017 roku.?

2)Ofertę należy złożyć w zamknięte?j kopercie w siedzibie Zamawiąiącego
w Białyi'nstoku (i5-099) przy ul. Legionowe?i 18 w sekretariacie OR KRUS
na I piętrze budynku lub wysłać za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia
04.09.2017 r. ao godz. 15.30. W przypadku ofert wysłanych za pośrednictwem
poczty - deeyduie aata i godzima otrzyn'iania oferty przez Zamawiającego. Godziny
pracy-sekretariatm OR KRUS : 7.30 -15-.30, od ponieazłałku do piątku.

Do oferty musz4 być dołączone następuiące dokunnenty:
a) wypełniony i podpisany forrnularz oferty.

8. Oferty złożoiie po teri'niiiie składania ofert nie będą poddawane oeenie.
9. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od terrninu podanego w punkcie 7.
10. Kary:

Wykonawca zapłaci Zarmawiaiąeemu karę umowną w przypadku:

ienia OCI realizaeji zamówienża wskutek okoliczności do Zamawia?iąeegoodstąpi
niezale::żnycli w wysokośei 20% wartośei niewykonanego zakresu zamówienia,

b) zwłoki w wykonani» zamówienia, a także- ?ie?j określone.j ezęśei w wysokośei
5oA wartości zamóviienia za każdy azień zwłoki,

c) zwłoki w usunięciu wad zamówienia, a także jei określonei części w wysokości
5% wartaśei zamówienia za każdy dzień zwłoki, lieząe od następnego dnia
po upływie terminu określonego przez Zamawiająeego w eelu usunięcia wad.

a)

Załączniki :
1. Forrnularz oferty.
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