Zapytanie ofertowe nr 1
na
wycenę Strzelnicy Myśliwskiej w Duninowie
Zamawiający – Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy
zaprasza Rzeczoznawców Majątkowych do złożenia ofert
1. Dane Zamawiającego:
Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy ul. Bielska 57, 09-400 Płock
e-mail: zo.plock_finanse@pzlow.pl
telefon: 24 2629502
faks: 24 2629502
NIP: 526 030 04 63 REGON: 00074227900285
Godziny urzędowania: poniedziałek, czwartek, piątek od 8.00 do 15.00, środa od 9.30 do
17.00.
2. Opis przedmiotu zamówienia: wycena nieruchomości - Strzelnica Myśliwska w Karolewie,
gmina Nowy Duninów obejmującej działki ewidencyjne: 347 (0,92 ha), 348 (4,80 ha), 350/1 (4,42
ha), 351(0,07 ha), 352(0,98 ha), 354(1,65ha), 342/3 (0,11 ha), 342/4 (0,09 ha), 342/5 (0,10 ha),342/6
(0,10 ha), 342/7 (0,10 ha), 342/9 (0,2 ha).
Działka nr 348 zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym o pow. zabudowy
127,8 m2, pow. użytkowa 102,00 m2.
3. Termin sporządzenia wyceny
Wycenę należy sporządzić do dnia 28 lutego. Termin sporządzenia wyceny może zostać
przedłużony.
4. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca musi posiadać uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego
5. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert
uznanych za ważne, spełniających wymogi formalne.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów: cena (brutto) 100%
znaczenia.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
Sposób oceny ofert:

W kryterium ceny punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:
Ocena punktowa = (najniższa cena brutto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / cena
brutto badanej oferty) x 100
Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
6. Opis sposobu obliczania ceny ofert
Cena oferty będzie obliczona jako całkowita cena brutto (z obowiązującym podatkiem od
towarów i usług).
Cena oferty będzie uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
Ewentualne zniżki, upusty, rabaty itp. muszą być zawarte w cenie oferty.
Cena oferty będzie wyrażona liczbowo, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (brutto).
Cena oferty będzie określona wyłącznie w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy
Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.
7. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego
Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że Wykonawca zwróci się o wyjaśnienie
treści
Zapytania ofertowego nie później niż do dnia 03.01. 2019 roku pocztą
elektroniczną.
8. Termin, do którego należy składać oferty
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia do godz. 15.00
9. Opis sposobu przygotowania ofert
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w
Zapytaniu
ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z jej zapisami i w dowolnej formie.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i
parafowane
przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta powinna być podpisana przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy.

Oferta musi zawierać dokument potwierdzający uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Sposób porozumiewania się stron
Korespondencję (np. zaświadczenia, wnioski, zawiadomienia,
pytania, inne informacje ) należy przekazywać do Zamawiającego w jednej z poniższych
form:
• drogą elektroniczną (skany dokumentów).
• pisemnie ( pocztą, kurierem lub osobiście ) do siedziby Zamawiającego.
11. Zamawiający nie uwzględni ofert
a. Wykonawców, którzy złożą więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.
b. Wykonawców nieposiadających stosownych uprawnień.
c. Nieodpowiadających warunkom postępowania.
d. Złożonych po terminie.
12. Wynik postępowania
Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadomi wybranego drogą
postępowania wykonawcę.
13. Osoby wyznaczone do kontaktów
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Marek Zaborowski
14. Informacje dodatkowe
Złożenie Zapytania ofertowego, jak też otrzymywanie w jego wyniku oferty nie jest
równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez ZO PZŁ w Płocku (nie rodzi skutków
prawnych zawarcia umowy).
Oferty Wykonawców uzyskane w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe mogą stanowić
podstawę
do udzielenia zamówienia albo być podstawą do dalszych negocjacji.
15. Sposób składania ofert w formie pisemnej
Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie lub opakowaniu i na
kopercie
lub opakowaniu umieścić następujące informacje:
nazwa i adres Wykonawcy, adresata i informację: „Oferta wyceny”.

