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Warszawa, dnia 18 stycznia 2022 r. 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ocenie prawidłowości 6 operatów 

szacunkowych z dnia 24 września 2017 r. sporządzonych przez rzeczoznawcę 

majątkowego Agatę Grochowską, w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości 

położonych w miejscowości Pogroszew, gmina Ożarów Mazowiecki. 

 

Kod CPV:  

70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości 

71319000-7 Usługi biegłych  

 

Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

zgodnie z pkt 2.2 załącznika XII rozporządzenia 1303/2013. 

 

1. Zakres zamówienia  

a) Zakres oceny, jak i sposób jej wykonania regulują zapisy art. 157 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, 

z dnia 25 października 2018 r.), zwanej dalej „uogn”. 

b) Ocenę należy sporządzić na piśmie i powinna ona zawierać w szczególności 

ustalenia co do kompletności i podstaw prawnych operatu, odpowiedniości  

i zasadności wykorzystanych danych oraz przyjętych założeń, prawidłowości 

przyjętych podejść, metod i technik wyceny, właściwości i zasadności analiz, 

opinii i wniosków dotyczących wartości nieruchomości.  

c) Data sporządzenia wszystkich operatów to 24 września 2017 r., wykorzystane 

były wyłącznie w postępowaniu administracyjnym. Cel wyceny w operatach 
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został określony jako: "Określenie wartości rynkowej dla potrzeb ustalenia 

faktycznej ceny nabycia". 

d) Areały działek: 6300m2, 35900 m2, 5900 m2, 5700 m2, 8500 m2, 36381,00 m2. Są 

to działki położone blisko siebie i podobne - wszystkie w miejscowości 

Pogroszew, gminie Ożarów Mazowiecki.  

 

 

 

2. Wymagania dla Wykonawcy 

Wykonawca musi spełniać wymogi określone w art. 157 ust. 1 „uogn”, tj.:  

a) musi być organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych;  

b) posiadać zespół oceniający liczący co najmniej 2 rzeczoznawców majątkowych;  

c) w składzie zespołu nie mogą brać udziału rzeczoznawcy majątkowi, wobec których 

zachodzą przesłanki wymienione w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

lub inne przesłanki, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do ich 

bezstronności.  

 

3. Kryterium oceny ofert 

 

L.p. Kryterium Waga 

1. Cena (C) 40% 

2. Termin realizacji (T) 60% 

   

RAZEM (W) 100% 

 

Zamawiający przyjmuje, że 1 pkt odpowiada 1%. 

 

W kryterium Cena (C) najwyższą liczbę punktów (40) otrzyma oferta zawierająca 

najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

 

                                                       Cena oferty najniżej skalkulowanej  

                     Liczba punktów = ---------------------------------------------- x 40 

                                                        Cena oferty ocenianej  
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Uwaga: cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w 

związku z realizacją zamówienia.  

 

W kryterium Termin realizacji (T) Wykonawca sam określi termin na wykonanie zamówienia 

(liczony w dniach od dnia zawarcia umowy). Wskazany przez Wykonawcę okres nie może być 

dłuższy niż 60 dni kalendarzowych. Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najkrótszym 

terminem wykonania przedmiotu umowy. Punktacja w zakresie kryterium termin na wykonanie 

przedmiotu umowy obliczona zostanie według poniższego wzoru: 

 

                                                Liczba dni najkrótszej oceny 

                 Liczba punktów = ---------------------------------------- x 60  

                                             Liczba dni oceny oferty ocenianej 

                                             

 

Ogólna ocena danej oferty zostanie obliczona wg. następującego wzoru:  

W = C + T 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 

wynikającą z sumy punktów uzyskanych w powyższych kategoriach (C, T).  

4. Terminy wykonania zamówienia i czas trwania umowy  

Czas trwania umowy - liczba dni wskazana w ofercie liczona od daty zawarcia umowy.  

 

5. Dodatkowe informacje dla Wykonawcy 

a) Wykonawca ma prawo wystawić fakturę VAT, nie wcześniej niż po podpisaniu  

protokołu odbioru zamówienia przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do 

jego odbioru. Wykonawca wystawi fakturę VAT na: Ministerstwo Klimatu i 

Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, NIP 5261647453. Zapłata 

wynagrodzenia nastąpi w terminie co najmniej 14 dni  od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. 

b) Umowa zostanie sporządzona na podstawie wzoru umowy obowiązującego  

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. 

c) Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również 

nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie 

kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru 

którejkolwiek ze złożonych ofert. 

d) Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację 

publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku 

zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy 

przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona. 

e) Wypełniony formularz ofertowy należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: 

anna.guzenda@klimat.gov.pl, w terminie do dnia 26 stycznia 2022 roku, do końca 

dnia.  
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