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Węgliniec: Wykonywanie wycen nieruchomo ści na terenie Gminy i 
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Węgliniec , ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie, 

tel. 075 77 11 435, faks 075 77 12 551. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.wegliniec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonywanie wycen nieruchomości na 

terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2012 roku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Wykonywanie wycen 

nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2012 roku. (znak sprawy: PR.271.34.2011.ZP) 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 2.1. wycenę działki budowlanej; 2.2. wycenę działki rolnej; 2.3. 

wycenę działki dla potrzeb przekształcenia prawa wieczystego uŜytkowania we własność 2.4. 

wycenę działki dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej 2.5. wycenę lokali mieszkalnych w budynku 

wielorodzinnym - pojedynczy lokal wraz z działką 2.6 wycena lokalu uŜytkowego wraz z działką; 

2.7.wycena budynków i budowli bez określenia 2.8. wycena domu jednorodzinnego; 2.9. wycena 

garaŜu 2.10. wycena komórki; 2.11. inwentaryzacja obiektu - cena za 1 m2 mierzonej powierzchni 3. 

Czynności objęte zamówieniem będą zlecane do wykonywania sukcesywnie w miarę potrzeb 

Zamawiającego. 4. W przypadku wyceny lokali Wykonawca zobowiązany jest do przedłoŜenia wraz 

z wyceną zaświadczenia zgodnie z art. 2 i 3 ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali (Dz.U.Nr 



85, poz. 388 z późn. zm.) 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. 

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie zamierza 

zawierać umowy ramowej. 8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z 

zastosowaniem aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień 

uzupełniających 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 11. 

Ustala się następujące warunki płatności. 11.1.Wartość umowy nie moŜe zostać podwyŜszona w 

drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie 

waloryzowana w okresie realizacji umowy 11.2. Faktura powinna być adresowana do: Gmina 

Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec. NIP - 615-18-08-660 11.3. Płatność za fakturę VAT 

będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od 

daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 12. UWAGA!!! W formularzu oferty 

podano częstotliwość wykonywanych usług, które słuŜą tylko i wyłącznie do porównania ofert. 13. 

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga wskazania 

przez Wykonawcę w załączniku do oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 70.00.00.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 



• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  



1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeŜeniem postanowień ust. 2. 2.Zgodnie z art. 144 ustawy 

Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące 

wzrostu/obniŜenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1 w przypadku zmiany stawek 

podatku dochodowego/lub stawek podatku od towarów i usług. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.wegliniec.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy i 

Miasta ul.Sikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

29.11.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta ul.Sikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec 

Sekretariat - pokój nr 21. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 
 


