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Siedlce, dnia 5 września 2022 r. 
POWIAT             SIEDLECKI 
08-110 Siedlce, ul. J. Piłsudskiego 40 
tel.      (025) 644-72-16,     633-94-37 
fax:     (025) 644-71-55,    633-95-15 
               NIP 821-25-46-021 
 
Numer sprawy: G.272.28.2022 
 

Uprawnieni rzeczoznawcy majątkowi 
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY / ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI * 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 50 000 zł netto 

W związku z planowanym zamówieniem: wykonanie operatu szacunkowego (1 egz.) 
nieruchomości położonej w miejscowości Śmiary-Kolonia, gmina Domanice, oznaczonej  
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 251 o pow. 0,7729 ha w celu ustalenia 
wysokości odszkodowania z tytułu: 
 szkód powstałych w wyniku przeprowadzonych prac związanych z budową 

napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 400 kV relacji Kozienice – Siedlce 
Ujrzanów; 

 obniżenia wartości nieruchomości w skutek trwałego ograniczenia w sposobie 
korzystania z nieruchomości; 

 rzeczywistych szkód powstałych w zasiewach, uprawach jednorocznych, kulturach 
wieloletnich, drzewostanach (w tym usunięcie wyciętych drzew wraz z transportem); 

 utraconych korzyści. 
 
W operacie należy również uwzględnić: 
- „szkody wywołane promieniowaniem” 
- „brak możliwości zagospodarowania działki w sposób rolniczy ze względu na małą 
powierzchnię oraz zakaz wjazdu” 
- „brak możliwości prowadzenia prac polowych i ograniczenie możliwości użytkowania działki 
(pozostał jedynie pas 30 metrów)”. 
 
Wykonawca, w ramach wykonywanej pracy, zobowiązany będzie do sporządzenia  
i podpisania z właścicielami nieruchomości protokołu z oględzin nieruchomości. 
 
Termin realizacji zamówienia: 11.10.2022 r. 
 
Powiat Siedlecki, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce zaprasza do złożenia oferty / zaprasza do 
negocjacji* w zakresie: 

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia. 

2. Oferta ma być napisana w języku polskim 

3. Oferta powinna zawierać ceny (netto i/lub brutto) za zrealizowanie niniejszego zamówienia 
oraz termin wykonania zamówienia.  

4. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie w PLN. 
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5. Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie zawrzeć 
umowę wg wzoru stanowiącego załącznik do zaproszenia. 

6. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. 

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Kryterium oceny, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
najkorzystniejszej oferty, wraz z podaniem znaczenia tego kryterium:* 

a. najkorzystniejsza oferta z najniższą ceną: cena 100 % 
b. inne 

8. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 
1) Formularz ofertowy, 
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków, (jeżeli jest wymagane)*, 
3) Inne: 

9. Sposób zaadresowania oferty: 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach w zamkniętym  
i nieprzezroczystym opakowaniu, 

2) Na opakowaniu należy umieścić zapis:  
Starostwo Powiatowe w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 
Oferta w sprawie: „Wykonanie operatu szacunkowego”, Numer: G.272.28.2022, Nie 
otwierać przed dn. 9.09.2022 r. godz. 1115” 

10. Termin i miejsce składania ofert: 
do dnia 9.09.2022 r., do godziny 1100 w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,  
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, kancelaria ogólna pok. nr 7.* 
 

11. Termin i miejsce otwarcia ofert/negocjacji*: 
w dniu 9.09.2022 r., o godzinie 1115, w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,  
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, pokój 212 – II piętro. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z Wykonawcą, który złożył najniższą 
ofertę. 

13. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia jest/są: 
imię i nazwisko: Michał Adamczyk 
fax. : 25 644 71 55 
adres e-mail: madamczyk@powiatsiedlecki.pl 

 
z up. S T A R O S T Y 

 
/-/ Małgorzata Cepek 

Wicestarosta 
_________________________ 
               podpis Starosty Siedleckiego 


