ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT
Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza
rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego dla
niżej opisanej nieruchomości.
Zakres i przedmiot wyceny:
Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Ostrowiec Św., położonej w Ostrowcu Św. przy ul. Gajowej (Obr. 16, ark. 3), objętej księgą
wieczystą KW Nr KI1O/00039378/2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 30/1
o powierzchni 73 m2. Jak również znajdujących się w jej granicach nasadzeń, ogrodzenia
i kosztów jego przesunięcia oraz składników budowlanych z ustaleniem czy wszystkie
posiadają charakter części składowych nieruchomości w rozumieniu art. 47 KC.
Cel zamówienia:
Przeprowadzenie uzgodnień z poprzednim właścicielem, w oparciu o art. 98 ust. 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami w celu ustalenia odszkodowania za w/w nieruchomość
wydzieloną pod poszerzenie drogi publicznej gminnej ul. Gajowej.
Wymagany czas realizacji zamówienia: do dnia 30 marca 2012 roku.
Oferty mogą składać osoby, które posiadają uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania
nieruchomości oraz mają zarejestrowaną działalność gospodarczą.
Oferty zawierające proponowaną cenę oraz numer uprawnień zawodowych, numery PESEL,
REGON, NIP a także numer decyzji o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej należy
składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wycena - Gajowa” w Biurze Obsługi
Interesanta Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim sala A stanowisko Nr 15 w terminie
do dnia 16 marca 2012 roku do godz. 1145, bądź za pośrednictwem poczty na adres :„Biuro
Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sala A, stanowisko Nr 15,
27-400 Ostrowiec Św. ul. Głogowskiego 3/5.
Oferty nie posiadające wymienionych powyżej informacji oraz oferty, które wpłyną do
Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Rokowania z oferentami mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty zostaną
przeprowadzone jednocześnie w dniu 16 marca 2012 roku o godz. 1210 w Urzędzie Miasta
w Ostrowcu Świętokrzyskim w Wydziale Mienia Komunalnego pokój Nr 203 (piętro II).
Wartość zamówienia objętego niniejszym ogłoszeniem nie może przekroczyć kwoty 1.000
EURO netto.
Oferowana cena za wykonanie usługi podlega negocjacjom (w dół).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta
w Ostrowcu Św. sala A stanowisko Nr 15 lub telefonicznie pod numerem 41 26-72-226.
Osoba odpowiedzialna za udzielanie dodatkowych informacji – Diana Olszańska.
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