
Chotcza, dnia 06.07.2017 r. 

Znak: OA.6840.1.2017 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

( wartość zamówienia poniżej 30000 Euro) 

Wójt Gminy Chotcza zaprasza do składania oferty w trybie zapytania ofertowego na  
wykonanie oszacowania  nieruchomości rolnej położonej w Chotczy - Józefów, 
gm. Chotcza, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 727/2. 
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) 
 

Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe. 

Gmina Chotcza, Chotcza –Józefów 60, 27-312 Chotcza, tel: 48 375 10 32, NIP: 5090066518,  

REGON: 670223563 

I. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 

1. oszacowania nieruchomości rolnej położonej w Chotczy - Józefów, gm. Chotcza, 

oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 727/2 

2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi z rozbiciem na kwotę  

netto i brutto. 

3. Wybranego do realizacji zamówienia Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi telefonicznie,  

faxem lub e-mailem o terminie i miejscu podpisania umowy. 

4. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiać  

najniższą cenę za wykonanie zamówienia oraz który złoży wymagane dokumenty. 

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich  

Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

7. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia  

zapytania ofertowego. 

II. Dokumenty wymagane od wykonawcy: 

1. Kserokopia uprawnień zawodowych w dziedzinie szacowania nieruchomości  

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 

III. Warunki płatności. 

1. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia będzie płatne przez Zamawiającego przelewem  



na konto w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury i operatu szacunkowego  

IV. Miejsce i termin składania ofert. 

1.  Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w sekretariacie Urzędu Gminy w Chotczy,  

Chotcza–Józefów 60, 27-312 Chotcza w zaklejonej kopercie opisowej „ Oferta na wykonanie 

oszacowania  nieruchomości położonej w Chotczy- Józefów , gm. Chotcza oznaczonej jako 

działka ewidencyjna nr 727/2”  

osobiście lub wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Chotczy, Chotcza–Józefów 60, 27-312  

Chotcza –   w  terminie do 14.07.2017r. do godz. 12.00. 

Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu. 

V. Postanowienia ogólne. 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postepowania bez  

podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

2. Złożenie oferty nie jest wiążące dla Zamawiającego. 

3. Oferenci, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń  

względem Gminy Chotcza z tytułu otrzymania niniejszego zapytania oraz przygotowania                       

i złożenia oferty na to zapytanie. 

4. Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

5. Osoba do kontaktu w sprawach niniejszego zapytania: Ewa Figura, fax: 48 375 10 33 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                               Wójt Gminy Chotcza 

                                                                                                                              /-/    Janusz Witczak 

 

 


