
ZARZAj)ZENIE STAROSTY POZNANSKIEGO
NR 32./05

z dnia .9 marca 2005 r.

Na podstawie art. 34 ust 1 i art. 35 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 73 - Przepisy
wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczna, art. 98 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami.

§ 1
Zarzadzam przeprowadzenie postepowania w trybie zapytania o cene z mozliwoscia skladania
ofert czesciowych zgodnie z ustawa Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19
poz. 177 z pózno zm.) na wykonanie operatów szacunkowych dotyczacych okreslenia
wartosci rynkowych 8 nieruchomosci z mozliwoscia skladania ofert czesciowych.

§2
Zatwierdzam Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia stanowiaca zalacznik do
niniejszego Zarzadzenia.

§3
Powoluje komisje przetargowa w skladzie:

1) Adam Habrylo;
2) Malgorzata Gedymin;
3) Katarzyna Skiba;
4) Pawel Klimek;
5) Anna Matuszak.
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§4
Wykonanie Zarzadzenia powierza sie Dyrektorowi Wydzialu Administracyjnego.

§ 5
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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ZAPYTANIE O CENE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Zamawiaja,cy:
Starosta Poznanski
Siedziba:
60-509 Poman
ul. Jackowskiego 18
tel. (61) 841!J-500
fax (61) 8480-556
www.bip.powiat.poman.pl
e-mail: starostwo@powiat.poman.pl
Godziny urzedowania: w poniedzialek w godzinach od 9.00- 17.00
od wtorku do piatku w godzinach 7.30 - 15.30
1.2. Tryb post~powania
Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania o cene z zachowaniem zasad
okreslonych ustawa Prawo zamówien publicznych z dnia 29 stycmia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
póznozm.).
1.3. Informacje uzupelniaja,ce
Ilekroc w SIWZ zastosowane jest pojecie "ustawa", bez blizszego okreslenia, o jaka ustawe chodzi, dotyczy ono
ustawy Prawo zamówien publicmych z dnia 29 stycmia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z póznozm.)
Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
Postepowanie o udzielenie zamówienia publicmego moze zostac uniewaznione w przypadkach okreslonych w
art. 93 ustawy. O fakcie uniewaznienia postepowania, Zamawiajacy poinformuje wszystkich dostawców
bioracych w nim udzial.
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1. Ogólna specyfikacja przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest usluga polegajaca na sporzadzeniu operatów szacunkowych dotyczacych
okreslenia wartosci rynkowej nieruchomosci okreslonych ponizej z mozliwoscia skladania ofert czesciowych -
n CZIjSCI (CPV: 70000000-1):
Operaty szacunkowe dotyczace wartosci rynkowej oddzielnie dla kazdej z nastepujacych nieruchomosci:

Wydzial Administracyjny pokój /308
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Cz~sc n. w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzaja,ce ustawy
reformuja,ce administracj~ publiczna, (Dz.U.Nr 133, poz. 872 ze zm.).

1) polozonej w Puszczykowie, omaczonej w ewidencji gruntów: obreb Niwka, ark.mapy
10, dzialka nr 1012 o pow. 0,0539 ha, zapisanej w ksiedze wieczystej Kw nr 13.312jako wspólwlasnosc
Pani Julianny Przybyl, Pana Macieja Przybyla, Pana Roberta Przybyla i Pana Tomasza Przybyla,
przejetej z dniem 1.01.1999r. na wlasnosc Powiatu Pomanskiego jako grunt zajety pod droge publicma-
droge powiatowa (sprawa nr GN-N.7222/69/04)

2) polozonej w Puszczykowie, omaczonej w ewidencji gruntów: obreb Puszczykowo, ark.
mapy 5, dzialka nr 542 o pow. 0,0124 ha, zapisanej w ksiedze wieczystej Kw nr 23.045 jako
wspólwlasnosc Pani Malgorzaty Szubert, Pani Hanny Witkowskiej i Pani Wandy Witkowskiej, przejetej
z dniem 1.01.1999r. na wlasnosc Gminy Puszczykowo jako grunt zajety pod droge publicma-droge
gminna (sprawa nr GN-N.7222/59/04)

3) polozonej w Puszczykowie, omaczonej w ewidencji gruntów: obreb Niwka, ark. mapy
10, dzialka nr 994 o pow. 0,0072 ha, zapisanej w ksiedze wieczystej Kw nr 30.224 jako wspólwlasnosc
Pana Kazimierza Neumana i Pani Lucyny Grzeskowiak, przejetej z dniem 1.01.1999r. na wlasnosc
Powiatu Pomanskiego jako grunt zajety pod droge publicma-droge powiatowa (sprawa nr GN-
N.7222/68/04)

4) polozonej w Puszczykowie, omaczonej w ewidencji gruntów: obreb Puszczykowo, ark.
mapy 7, dzialka nr 799 o pow. 0,0062 ha, zapisanej w ksiedze wieczystej Kw nr 45.876 jako
wspólwlasnosc Pana Boguslawa Wasowskiego i pani Danuty Kosmowskiej, przejetej z dniem
1.01.1999r. na wlasnosc Miasta Puszczykowo jako grunt zajety pod droge publicma-droge gminna
(sprawa nr GN-N.7222/11/05)

5) polozonej w Komornikach, omaczonej w ewidencji gruntów: obreb Komorniki, ark.
mapy 13, dzialka nr 573 o pow. 0,0200 ha, zapisanej w ksiedze wieczystej Kw nr 55.592 jako
wspólwlasnosc Panstwa Elzbiety i Zdzislawa Smajderów, przejetej z dniem 1.01.1999r. na wlasnosc



Powiatu Poznanskiego jako grunt zajety pod droge publiczna-droge powiatowa (sprawa nr GN-
N.7222/21/04)

6) polozonej w Chomecicach, Gmina Komomiki, oznaczonej w ewidencji gruntów: obreb
Chomecice, ark. mapy 1, dzialka nr 57 o pow. 0,0060 ha i 61/1 o pow. 0,0141 ha, zapisanej w ksiedze
wieczystej Kw nr 54.444 jako wlasnosc Pana Pawla Kaczmarka, przejetej z dniem 1.01.1999r. na
wlasnosc Powiatu Poznanskiego jako grunt zajety pod droge publiczna-droge powiatowa (sprawa nr GN-
N.7222/4/04)

Czesc fi. Odszkodowanie w trybie art. 98 ust. 3 w zwiazku z art. 128 i nastepne ustawy z dnia
21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poZo
2603), .

1) polozonej w Dabrowie, Gmina Dopiewo, oznaczonej w ewidencji gruntów: obreb
Dabrowa, arkusz mapy 2, dzialka nr 345/8 o pow. 0,2397 ha i 345/44, o pow. 0,6018 ha, zapisanej w'
ksiedze wieczystej Kw nr 18.571 jako wlasnosc Pana Eugeniusza Maczynskiego, przejetej w wyniku
podzialu na wlasnosc Gminy Dopiewo pod droge publiczna-droge gminna (sprawa nr GN.N.7222/77/04).

2) polozonej w Gruszczynie, Gmina Swarzedz, oznaczonej w ewidencji gruntów: obreb
Gruszczyn, arkusz mapy lA, dzialki nr 583 o pow. 0,0011 ha, nr 584 o pow. 0,0007 ha, nr 585 o pow.
0,0228 ha, nr 602 o pow. 0,0155 ha, nr 603 o pow. 0,4629 ha, nr 604 o pow. 0,0157 ha, nr 623 o pow.
0,2511 ha, 624 o pow. 0,0243, nr 515 o pow- 0,0465 ha, nr 516 o pow. 0,0476 ha, nr 527 o pow. 0,0446
ha, nr 528 o pow. 0,0994 ha, nr 652 o pow. 0;0324 ha, nr 657 o pow. 0,0324 ha, nr 662 o pow. 0,0324 ha,
nr 667 o pow. 0,0152 ha, nr 668 o pow. 0,0103 ha, nr 535 o pow. 0,1026 ha, nr 552 o pow. 0,2492 ha, nr
567 o pow. 0,0916 ha, nr 568 o pow. 0,0232 ha, nr 575 o pow. 0,0507 ha, nr 581 o pow. 0,0235 ha, nr
582 o pow. 0,0029 ha, nr 669 o pow. 0,0253 ha, nr 685 o pow. 0,0192 ha, nr 699 o pow. 0,4619 ha,
zapisanej w ksiedze wieczystej Kw nr 109.315 przejetej w wyniku podzialu na wlasnosc Gminy
Swarzedz pod droge publiczna-droge gminna (sprawa nr GN.N.7222/64/04).

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Czesc 1- 30 dni od daty podpisania umowy
Czesc II- 14 dni od daty podpisania umowy
4. OFERTY
4.1. Dopuszcza sie skladanie ofert czesciowych - 2 czesci.
4.2. Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.
4.3. Zamawiajacy nie przewiduje zamówien uzupelniajacych.
5. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW
5.1. W ubieganiu sie o udzielenie zamówienia moga uczestniczyc Oferenci, którzy:

1) Posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja
obowiazek posiadania takich uprawnien (zalacza dokument okreslony w pkt. 6 ppkt. 3 siwz);

2) Posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuja osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia (zalacza dokument okreslony w pkt. 6 ppkt. 5 siwz);

3) Znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia (zloza
oswiadczenie, o którym mowa w pkt. 6 ppkt. 2 siwz);

4) Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ustawy (zloza oswiadczenie, o którym
mowa w pkt. 6 ppkt. 2 siwz);

5) Podpisza umowe na warunkach okreslonych przez Zamawiajacego, wg zalaczonego projektu,
6) Zalacza dokumenty potwierdzajace pelnomocnictwa osób reprezentujacych oferenta Gezeli oferta nie

bedzie podpisana przez osobe wykazana w rejestrze sadowym lub innym dokumencie, wlasciwym dla
formy organizacyjnej oferenta),

7) Zloza oferte zgodna z wymaganiami niniejszej SIWZ i ustawy Prawo zamówien publicznych,
5.2. Zamawiajacy jest zmuszony odrzucic oferte, jesli odpowiada ona zapisom art.89 ustawy. Postepowanie

uniewaznia sie w zwiazku z okolicznosciami okreslonymi w art. 93 ustawy.
6. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW
6.1. Od Oferentów ubiegajacych sie o przyznanie zamówienia wymagane jest, w celu potwierdzenia
spelnienia warunków, o których mowa wart. 22 ustawy, przedstawienie wymienionych nizej dokumentów.
Dokumenty te moga byc przedstawione w formie oryginalu albo kserokopii poswiadczonej za zgodnosc z
oryginalem przez osobe podpisujaca oferte (podpis i pieczatka imienna "za zgodnosc z oryginalem". W
przypadku braku pieczatki imiennej, nalezy zlozyc czytelny podpis).

1) wypelniony formularz zgodny ze wzorem zawartym w zalaczniku nr 1 do niniejszej SIWZ (na kazda
czesc, na która oferent zamierza zlozyc oferte, musi zostac zlozony oddzielny formularz z dokladnym



okresleniem, której czesci dotyczy)
2) oswiadczenie o spelnianiu warunków wynikajacych z art. 24 ustawy (zalacznik nr 2);
3) aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci

gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci
gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert,

4) projekt umowy - parafowany przez osobe podpisujaca oferte - jako akceptacja jej warunków i tresci
(zalacznik nr 3);

5) kserokopie licencji zawodowej w zakresie wyceny nieruchomosci osób, które beda wykonywac
zamówienie.

7. UDZIELANIE WYJASNIEN
Wyjasnienia "Warunkówzamówienia udzielane beda z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie, w art. 38.
Oferent moze zwracac sie na pismie do Zamawiajacego o wyjasnienie watpliwosci zwiazanych ze SIWZ.
Odpowiedzi na pytania dotyczace tresci SIWZ udzielane beda na pismie niezwlocznie wszystkim oferentom,
chyba ze prosba o wyjasnienie wplynie do Zamawiajacego na mniej niz 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
1. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
W sprawach formalno-prawnych :Adam Habrylo - Z-ca Dyrektora Wydzialu Administracyjnego, pok 308 w
Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 (61) 8 410-672
e-mail:adam.habrvlo@powiat.poznan.pl
W sprawach merytorycznych: Katarzyna Skiba - Inspektor w Wydziale Nieruchomosci, 103 w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 (61) 8410-656.
S.TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTA: 30 DNI OD DATY SKLADANIA OFERT
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

l) oferta musi byc przygotowana na pismie, w formie zapewniajacej pelna czytelnosc jej tresci, na drukach
zalaczonych przez Zamawiajacego i podpisana w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego. Oferent
moze sporzadzic wlasny dokument, pod warunkiem, ze umiesci w nim wszystkie informacje scisle wg
wzoru Zamawiajacego.

2) oferte nalezy sporzadzic wjezyku polskim pod rygorem niewaznosci.
3) oferta musi byc dostarczona w opakowaniu uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez

uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacja o adresacie, firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku
Oferenta oraz jego adresie.

4) oferta musi byc podpisana przez osobe lub osoby uprawnione do podpisywania oferty.
Za podpisanie uznaje si~ wlasnor~czny podpis z piecza,tk~imiennI\-

5) wszystkie zapisane strony oferty powinny byc ponumerowane
6) nalezy wypelnic formularz oferty stanowiacy zalacznik nr l
7) termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem wyznaczonego

terminu na skladanie ofert.
10. SKLADANIE OFERT
10.1. Oferta powinna zostac zlozona w kopercie zamknietej w sposób uniemozliwiajacy jej przypadkowe
otwarcie z dopiskiem "Sporzadzenie operatu szacunkowego czesc nr , Nie otwierac przed dniem
23.03.2005 r.godz. 11:00".
10.2. Oferta powinna zostac zlozona Zamawiajacemu na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul.
Jackowskiego 18, 60-509 Poznan, pok. 002 - kancelaria w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.03.2005 r.
do godz. 11:00.
11. POSTEPOW ANIE OFERTOWE
11.1. Zlozone oferty zostanl\ otwarte publicznie w dniu 23.03.2005 r. o godz. 11:05 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Poznaniu ul.Jackowskiego 18,pok. 315.
11.2. Firmy (namy) i adresy oferentów, których oferty zostana otwarte, zaproponowane ceny oglaszane w
trakcie otwarcia ofert zostana doreczone Oferentom nieobecnym,jednak wylacznie na ich pisemny wniosek.
12. CENA OFERTY
12.1. Oferent w przedstawionej ofercie winien zaoferowac cen~ kompletuJ\, jednoznacznl\ i ostatecznI\-
12.2. Cena oferty powinna byc wyrazona w zlotych polskich cyfrowo i slownie - cena netto i brutto.
Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbedne do wykonania zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane
przez Oferenta.
Oferent moze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienic lub wycofac oferlf.
13 . KRYTERIA OCENY OFERT
13.1. Oferent musi spelnic warunki okreslone w pkt. 5 niniejszej siwz ora zlozyc dokumenty okreslone w
pkt. 6. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
Wc = cena minimalna/cena badanej oferty x 100 pkt
Gdzie Wc-punkty za cen~
Za oferte najkorzystniejsZl\ uznana zostanie oferta zawierajl\C8 najnizsZl\ cen~.



okresleniem, której czesci dotyczy)
2) oswiadczenie o spelnianiu warunków wynikajacych z art. 24 ustawy (zalacznik nr 2);
3) aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci

gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci
gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert,

4) projekt umowy - parafowany przez osobe podpisujaca oferte - jako akceptacja jej warunków i tresci
(zalacznik nr 3);

5) kserokopie licencji zawodowej w zakresie wyceny nieruchomosci osób, które beda wykonywac
zamówienie.

7. UDZIELANIE WYJASNIEN
WyjasnieniaAVarunkówzamówienia udzielane beda z zachowaniem zasad okreslonych w ustawie, w art. 38.
Oferent moze zwracac sie na pismie do Zamawiajacego o wyjasnienie watpliwosci zwiazanych ze SIWZ.
Odpowiedzi na pytania dotyczace tresci SIWZ udzielane beda na pismie niezwlocznie wszystkim oferentom,
chyba ze prosba o wyjasnienie wplynie do Zamawiajacego na mniej niz 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
1. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
W sprawach formalno-prawnych :Adam Habrylo - Z-ca Dyrektora Wydzialu Administracyjnego, pok 308 w
Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 (61) 8 410-672
e-mail:adam.habrvlo@powiat.poznan.pl
W sprawach merytorycznych: Katarzyna Skiba - Inspektor w Wydziale Nieruchomosci, 103 w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 (61) 8410-656.
S.TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTA: 30 DNI OD DATY SKLADANIA OFERT
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1) oferta musi byc przygotowana na pismie, w formie zapewniajacej pelna czytelnosc jej tresci, na drukach
zalaczonych przez Zamawiajacego i podpisana w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego. Oferent
moze sporzadzic wlasny dokument, pod warunkiem, ze umiesci w nim wszystkie informacje scisle wg
wzoru Zamawiajacego.

2) oferte nalezy sporzadzic w jezyku polskim pod rygorem niewaznosci.
3) oferta musi byc dostarczona w opakowaniu uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez

uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacja o adresacie, fmnie (nazwie) lub imieniu i nazwisku
Oferenta orazjego adresie.

4) oferta musi byc podpisana przez osobe lub osoby uprawnione do podpisywania oferty.
Za podpisanie uznaje si~ wlasnor~czny podpis z piecza,tk~imienna,.

5) wszystkie zapisane strony oferty powinny byc ponumerowane
6) nalezy wypelnic formularz oferty stanowiacy zalacznik nr 1
7) termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem wyznaczonego

terminu na skladanie ofert.
10. SKLADANIE OFERT
10.1. Oferta powinna zostac zlozona w kopercie zamknietej w sposób uniemozliwiajacy jej przypadkowe
otwarcie z dopiskiem "Sporzadzenie operatu szacunkowego czesc nr , Nie otwierac przed dniem
23.03.2005 r.godz. 11:00".
10.2. Oferta powinna zostac zlozona Zamawiajacemu na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul.
Jackowskiego 18, 60-509 Poznan, pok. 002 - kancelaria w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.03.2005 r.
do godz. 11:00.
11. POSTEPOWANIE OFERTOWE
11.1. Zlozone oferty zostana, otwarte publicznie w dniu 23.03.2005 r. o godz. 11:05 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Poznaniu ul.Jackowskiego 18, pok. 315.
11.2. Firmy (nazwy) i adresy oferentów, których oferty zostana otwarte, zaproponowane ceny oglaszane w
trakcie otwarcia ofert zostana doreczone Oferentom nieobecnym, jednak wylacznie na ich pisemny wniosek.
12. CENA OFERTY
12.1. Oferent w przedstawionej ofercie winien zaoferowac cen~ kompletna" jednoznaczna, i ostateczna,.
12.2. Cena oferty powinna byc wyrazona w zlotych polskich cyfrowo i slownie - cena netto i brutto.
Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbedne do wykonania zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane
przez Oferenta.
Oferent moze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmienic lub wycofac oferlf.
13 . KRYTERIA OCENY OFERT
13.1. Oferent musi spelnic warunki okreslone w pkt. 5 niniejszej siwz ora zlozyc dokumenty okreslone w
pkt. 6. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
Wc = cena minimalna/cena badanej oferty x 100 pkt
Gdzie Wc - punkty za cen~
Za oferte naj korzystniejsza, uznana zostanie oferta zawieraja,ca najnizsza, cen~.
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13.2. Informacja o trybie powiadomienia o wyniku przetargu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwlocznie po rozstrzygnieciu postepowania,
przeslana listem poleconym wszystkim uczestnikom postepowania.
14. ZAWARCIE UMOWY
Zamawiajacy zawrze umowe w terminie nie krótszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty, nie pózniej jednak niz przed uplywem terminu zwiazania oferta.
15. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ
W toku post,powania o udzielenie zamówienia oferentowi przysluguj&.srodki odwolawcze okreslone w
Dziale VI ustawy.
16. SPRAWY NIEUREGULOWANE
W sprawach i.ieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z póznozm.).


