
                                 Starostwo Powiatowe w Kłobucku 

zaprasza  do  składania  ofert  na  wykonanie  operatów  szacunkowych  dla  niżej  
opisanych zadań: 

 Zadanie  1

- wycena nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 55, obręb 29b, 
oznaczonej jako działka nr 12/4 o pow. 0.1390 ha,przeznaczonej do zwrotu spadkobiercom 
byłych właścicieli.  

  Zadanie 2
– wycena  nieruchomości  położonej  w  Częstochowie  przy  ul.  Sikorskiego,  obręb  82, 

oznaczonej jako działki nr nr 38/178 o pow. 0.1078 ha, 38/176 o pow. 0.0006 ha, 38/174 
o pow. 0.0019 ha, 38/53 o pow. 0.0012 ha, 38/172 o pow. 0.0001 ha, 38/170 o pow. 0.0328 
ha, przeznaczonej do zwrotu spadkobiercom  byłych właścicieli.

  Zadanie 3

– wycena nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Bialskiej, obręb 80, oznaczonej 
jako działka nr 39/104 o pow. 0.2035 ha,  przeznaczonej do zwrotu  byłym właścicielom.

Operaty  winny  wskazywać  czy  nakłady  poniesione  na  nieruchomości  spowodowały 
zmniejszenie  albo  zwiększenie  jej  wartości  z  uzasadnieniem  stanowiska  rzeczoznawcy 
majątkowego- zgodnie z art. 140 ust 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce 
nieruchomościami.   

Ustala się termin wykonania usług - 30 dni od daty podpisania umowy

Przy wyborze oferty Starostwo Powiatowe będzie kierować się ceną brutto za usługę. 

Oferty  pisemne  należy  składać  w   terminie   do   dnia  06  września  2012r.  do godz.  15°° w 
Kancelarii  Starostwa  -  pokój  nr  25,  w  zaklejonej  kopercie  odrębnie  na  każde  zadanie 
z oznaczeniem sprawy Nr GKN.6821.00053.2011 GF oraz dopiskiem nie otwierać do dnia 07.09 
2012r. do godz. 9°°.  

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 07 września 2012r. o godz.9°° . 
Wykonawca,  którego  oferta  będzie  najkorzystniejsza  zostanie  telefonicznie  poinformowany  o 
terminie podpisania umowy.
Bliższą informację dotyczącą zakresu oferty można uzyskać w Wydziale GKN – pokój nr 90 tel. 
(34) 310-95-50.

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia   może   zostać   unieważnione w przypadku, gdy cena 
najkorzystniejszej  oferty  przewyższy  kwotę,  którą  zamawiający  przeznaczył  na  finansowanie 
zadania .  

Naczelnik Wydziału
/-Maciej Kuk/

  Kłobuck, dnia  27.08.2012r.


