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                                      Zaproszenie do złożenia oferty

I. Zamawiający: Gmina Krzepice 
 ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice 
REGON – 15 13 98 296,   NIP  - 574-20-54-873
tel. (034) 3175 172 , fax (034) 3175 172 
e-mail : ue@krzepice.pl 
Rodzaj zamawiającego : administracja samorządowa.

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z
późń.  zmianami) zamówienie  poniżej  30  tys.  euro,  na  zadanie  pn. „Wykonanie  operatu
szacunkowego  dla  ustalenia  wzrostu  wartości  82  nieruchomości  na  skutek  wybudowania
kanalizacji  sanitarnej  na  potrzeby  ustalenia  opłaty  adiacenckiej,  położnych  w
Starokrzepicach przy ulicach: Oleska, Jaworowa. Polna, Słoneczna”.

III. Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  ustalenie  wzrostu  wartości  82  nieruchomości  na  skutek
wybudowania kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej i wykonanie operatu
szacunkowego  dla  nieruchomości  położonych  w   położnych  w  Starokrzepicach  przy  ulicach:
Oleska, Jaworowa. Polna, Słoneczna.

Zaleca się wizję w terenie.

IV. Wymagania stawiane Wykonawcom: 

O udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy którzy  posiadają  uprawnienia  do
wykonywania określonej działalności .  

Wynagrodzenie ryczałtowe.
Cenę  ofertową  brutto  z  wyodrębnionym  podatkiem  VAT za  wykonanie  całości  przedmiotu
zamówienia  należy podać w formularzu oferty (cyfrowo i słownie) – zał. Nr 1.

Termin realizacji zamówienia 27.03.2015 r.

Kryterium wyboru oferty – najniższa cena.
Termin związania ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Postanowienia do umowy zostały zawarte w wzorze umowy stanowiącym zał. Nr 2.

V. Opis sposobu przygotowania oferty: 
Złożona oferta powinna zawierać: wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz 
oferty. 
Ewentualne poprawki muszą być naniesione technika trwałą, czytelnie i opatrzone podpisem osoby 
upoważnionej do podpisania oferty.

VI. Miejsce i termin składania ofert. 
Ofertę  w  zamkniętej  kopercie  z  opisem „  Wykonanie  operatu  szacunkowego  dla  ustalenia
wzrostu  wartości  82  nieruchomości  na  skutek  wybudowania  kanalizacji  sanitarnej



na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, położnych w Starokrzepicach przy ulicach: Oleska,
Jaworowa. Polna, Słoneczna”, należy przesłać pocztą lub złożyć do dnia 04.03.2015 r. do godz.
10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach ul. Częstochowska nr 13 , pok. Nr 3. 
Otwarcie ofert odbędzie się 04.03.2015 r. o godz. 10.30  w pok. Nr 4.

Oferty złożone po  terminie będą zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzenia.

Załączniki :

1. formularz oferty – zał. Nr 1
2. wzór umowy – zał. Nr 2

Burmistrz Krzepic


