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Nowy Sącz, dnia 10.03.2022r.   

Zamawiający: 
Powiat Nowosądecki – Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu  
z siedzibą ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz, telefon  
(+48) 18 442 64 88, (+48) 18 442 63 30, faks (+48) 18 442 63 45,  
adres internetowy www.pzd.nowy-sacz.pl; e-mail biuro@pzd.nowy-sacz.pl;  
REGON 491893180 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia  
o wartości zamówienia nie przekraczającej 130.000,00 zł  pn.: 

Nr zamówienia: PZD-ZAM.261.19.2022.SC 

Wykonanie operatów szacunkowych 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzenia 40 operatów szacunkowych 

określających wartość nieruchomości gruntowych (w formie wyceny) – zamówienie 
podstawowe.  

1.2. Opracowania należy sporządzić w wersji papierowej (operaty muszą posiadać cechy 
dokumentu, w szczególności: pieczęć i podpis osoby wykonującej), również w formie 
elektronicznej w formacie PDF (po stwierdzeniu zgodności pracy ze zleceniem). 

1.3. Zamawiający przewiduje zwiększenie zakresu zamówienia o dodatkowe 36 operaty, w tym 
6 dla wyceny czasowego zajęcia nieruchomości (na czasy wykonywania robót) – 
zamówienie objęte prawem opcji.  

1.4. Przewiduje się ponadto, że w zarówno w ramach zamówienia podstawowego jak i objętego 
opcją 50% operatów obejmować będzie nieruchomości ze składnikami majątkowymi 
podlegającymi wycenie, a pozostałe nieruchomości – bez składników majątkowych.  

1.5. Przedmiotowe nieruchomości położone są w granicach administracyjnych Powiatu 
Nowosądeckiego. Wyceny dokonywane są w celu wypłaty odszkodowania, wykupu 
nieruchomości na  Powiat Nowosądecki, które zostały wydzielone w celu poszerzenia pasa 
drogowego dróg powiatowych lub zajęte na czas wykonywania robót budowlanych.  

1.6. Zamawiający zastrzega, iż ilości operatów szacunkowych do wykonania nie są obligatoryjne, 
stanowią jedynie przewidywaną do wykonania maksymalną ich ilość, a Wykonawcy nie 
przysługuje z tego tytułu roszczenie w stosunku do Zamawiającego.  

1.7. Operaty szacunkowe winne być wykonane ze szczególną starannością właściwą dla 
zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą 
bezstronności w wycenie nieruchomości, jak również zgodnie ze stanem nieruchomości 
oraz zawierać wszelkie informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości 
przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań 
dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń i wyniku 
końcowego. 

1.8. Opracowania powinny być sporządzone zgodnie z przepisami: 
a. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), 
b. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2021 r.  
poz. 555  z późn. zm.), 

c. Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych. 
1.9. Ze względu na fakt, iż nie można przewidzieć poszczególnych zleceń zarówno, co do 

terminu ich realizacji, jak i przedmiotu, Zamawiający każdorazowo szczegółowo określi 
przedmiot zamówienia w poszczególnych zleceniach. 
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1.10. Maksymalny termin sporządzenia i przekazania jednostkowego operatu wynosi 50 dni  
od zgłoszenia rzeczoznawcy potrzeby wykonania operatu szacunkowego (od daty 
przekazania zlecenia). 

1.11. Termin realizacji poszczególnych zleceń może zostać przedłużony przez Zamawiającego  
na wniosek Wykonawcy złożony przed upływem realizacji danego zlecenia, nie więcej 
jednak niż o 14 dni, o ile Wykonawca wykaże, że nie będzie w stanie dotrzymać terminu z 
przyczyn od niego niezależnych. 

1.12. Wykaz nieruchomości podlegających wycenie zostanie zlecany systematycznie od dnia 
podpisania umowy nie później niż do 10 listopada 2022 r., natomiast okres realizacji 
zlecenia będzie nie dłuższy niż do 29 grudnia 2022 r. tj. do końca trwania umowy. 

1.13. Cena za wykonanie usługi obejmuje również udzielanie wyjaśnień i udział w 
postępowaniach na każde pisemne żądanie Zamawiającego. 

1.14. Zamawiający wymaga, by na opracowaną dokumentację Wykonawca udzielił 12 
miesięcznej gwarancji jakości. 

 

2. Okres realizacji zamówienia: 
2.1. Od daty podpisania umowy do 29 grudnia 2022 roku.  
2.2. Termin realizacji usługi od daty otrzymania zlecenia: zgodnie pkt 1.10 i 1.11. 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 
3.1. Warunkiem złożenia oferty cenowej jest wykazanie się odpowiednim doświadczeniem oraz 

osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby:   
a. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał 
w sposób należyty oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami min. 10 
operatów szacunkowych nieruchomości, 

b. Wykonawca dysponował min. 1 osobą posiadającą wymagane przez prawo 
uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomościami, tj. 
rzeczoznawcą majątkowym. 

3.2. W celu wykazania się spełnianiem warunków, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy 
zobowiązany będzie wskazać w ofercie: 

a. informacje na temat posiadanego doświadczenia (wykaz zrealizowanych usług 
obejmujących opracowanie operatów szacunkowych) – zamawiający nie 
dopuszcza powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego )  

b. wykaz osób, które będą realizowały usługę.  
 

4. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium 
4.1. Cena-100%. 

 

5. Opis sposobu przygotowania ofert: 
5.1. Formularz oferty wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia.  
5.2. Do oferty należy załączyć arkusz cenowy stanowiący załącznik nr 1a, w którym należy określić 

ceny jednostkowe brutto dla poszczególnych rodzajów operatów.  

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 
6.1. Łączna cena ofertowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowe 

muszą obejmować wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania usługi zgodnie 
obowiązującymi przepisami, normami, standardami oraz warunkami niniejszego zapytania 
ofertowego. 

6.2. W przypadku wystąpienia błędów rachunkowych w wyliczeniu ceny ofertowej w arkuszu 
cenowym, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę jednostkową korygując 
odpowiednio wartość oferty.  

6.3. Cena ofertowa musi zawierać obowiązujący podatek od towarów i usług. 
6.4. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty. 
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7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 
7.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:                       

przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (skan oferty wraz z załącznikami lub  dokumenty opatrzone 
kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym, podpisem osobistym lub zaufanym), w terminie 
do dnia 17 marca 2022 roku do godziny 12.00. 

7.2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający opublikuje na swojej stronie informację z 
otwarcia ofert podając nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące 
ceny i terminu wykonania zamówienia.  

7.3. Wykonawca składający ofertę jest nią związany nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert.  

8. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 
8.1. Sylwia Chodubska  - w zakresie procedury 
8.2. Paulina Kozyra –w zakresie przedmiotu zamówienia 

 

9. Informacje dotyczące zawierania umowy: 
9.1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 7 dni od daty 

powiadomienia o wyborze oferty.  
 

10. Wzór umowy. 
         Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.  

 

11. Pozostałe informacje: 
11.1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego 

zapytania ofertowego i nie wybrania oferty na każdym etapie bez podania przyczyny. 
11.2. W trakcie oceny złożonych ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania 

wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty, a także do 
przeprowadzenie negocjacji cenowych z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 

 
 
 
 

Dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg 

w Nowym Sączu 
(-) mgr inż. Adam Czerwiński 

 
 
 
 
 
 

 
W załączeniu:   

1.  Załącznik nr 1 – formularz oferty 

2.  Załącznik nr 1a – arkusz cenowy 

3.  Załącznik nr 2 – Wzór umowy 
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