
Lipie, 11 kwietnia 2019 r. 

ZP.271. 1.11.2019      

ZAPROSZENIE 

do składania ofert cenowych w postępowaniu w trybie zapytania o 

cenę dla zamówienia poniżej 30000 EURO. 

 

I. Zamawiający: 

1. Nazwa i adres: 

Zamawiającym jest: Gmina Lipie 

Adres: ul. Częstochowska 29, 42–165 Lipie 

Telefon: 34/3188032 – 35, Fax : 34/3188032 

Witryna www: www.bip.lipie.akcessnet.net 

2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa. 

II. Przedmiot zamówienia: 

1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego: zapytanie o cenę dla zamówienia poniżej 30000 EURO. 

2. Przedmiotem zamówienia jest:  

Wykonanie operatów szacunkowych dla Gminy Lipie  

3. Rodzaj usług (zadań):  

Zadanie 1: sporządzenie operatu szacunkowego 20 działek pod zabudowę , położonych w Parzymiechach  

w kompleksie, wykaz działek w formularzu ofertowym. 

Zadanie 2: sporządzenie operatu szacunkowego 4 działek rolnych, położonych w Kleśniskach,  

wykaz działek w formularzu ofertowym 

Lokalizację działek można sprawdzić na stronie http://mapy.powiatklobucki.pl 

4. Termin realizacji zamówienia: w ciągu 21 dni od  dnia podpisania umowy  

5. Oferent we własnym zakresie dokona wizji lokalnych nieruchomości objętych wyceną. 

Oferent przy sporządzaniu operatów szacunkowych będzie korzystał z własnych materiałów i pokryje koszty 

związane z wykorzystaniem dokumentów koniecznych do sporządzenia wyceny, za wyjątkiem zaświadczenia 

z miejscowego planu, który przekaże wybranemu oferentowi zamawiający. 

Operat szacunkowy należy wykonać w dwóch egzemplarzach wraz dokumentacją fotograficzną 

III. Opis sposobu przygotowania ofert oraz miejsce i termin ich składania: 

Oferent poda całkowitą oferowaną jednostkową cenę w złotych (brutto) za wykonanie wskazanych usług.  

Oferty należy składać: pocztą, faxem (34/3188032), e-mailem (przetargi@uglipie.pl) lub w sekretariacie 

Urzędu Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42–165 Lipie, do dnia 17.04.2019 r. do godziny 12:00.  

Oferta winna być oznaczona opisem: Wykonanie operatów  dla Gminy Lipie.  

Oferty złożone po terminie nie będę rozpatrywane. 

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Oferta winna być sporządzona w języku polskim w sposób trwały i czytelny, podpisana przez upoważnione do 

reprezentowania oferenta osoby, ujawnione we właściwym rejestrze albo we wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej lub inne osoby upoważnione przez Wykonawcę do zawierania umowy. W przypadku podpisania 

oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do występowania w obrocie 

prawnym należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące 

osobę prawną lub fizyczną. 

IV. Okres związania ofertą 30 dni od daty złożenia oferty. 

V. Z ofertą należy dostarczyć: kserokopię odpowiednich uprawnień zawodowych. 

VI. Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:  

zadania 1 - najniższa cena  brutto  za usługę; zadania 2 - najniższa cena  brutto  za usługę;       

VII. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Anna Komendacka  - Urząd Gminy Lipie pok. nr 21, tel. 34 – 

3188033 wew. 48 a.komendacka@uglipie.pl 

       

    Wójt Gminy Lipie 

 /-/ mgr Bożena Wieloch 

Załączniki: 

-  formularz ofertowy  

 


