Międzychód, dnia 18.01.2021r.
GN.gn.6812.2.2021
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO
O ZAMÓWIENIU
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę
o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 130.000,00 złotych, na wykonanie
usług w zakresie szacowania nieruchomości w 2021 roku, dla potrzeb Zarządu Powiatu
Międzychodzkiego.
Zgodnie zart. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz.U.2019.2019), przepisy ustawy mają zastosowanie w przypadku
zamówień przekraczających lub równych kwocie 130.000,00 zł.
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Zarząd Powiatu Międzychodzkiego
ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód
2. Określenie trybu zamówienia:
Zamówienie o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne,
o których mowa w ustawie prawo zamówień publicznych, w trybie zapytania o cenę.
3. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie szacowania
nieruchomości w 2021 roku, dla potrzeb Zarządu Powiatu Międzychodzkiego. Zakres
rzeczowy zamówienia przedstawiony jest w załączonym formularzu – załącznik nr 1.
4. Termin wykonania zamówienia:
Przez cały rok 2021, termin wykonania prac będzie określany każdorazowo odrębnym
zleceniem.
5. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Wypełniony formularz ofertowy cenowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1.
6. Kryteria oceny ofert:
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena łączna (suma pozycji
od 1 do 15 z formularza ofertowego).
7. Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód
punkt podawczy – parter, łącznik budynków Starostwa, wejście od strony parkingu
wewnętrznego,
do dnia 04.02.2021r. do godz. 12:00 z dopiskiem „szacowanie nieruchomości – Zarząd
Powiatu”
8. Miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego Starostwo Powiatowe w Międzychodzie
ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód
w dniu 05.02.2021r. o godz. 12:15.
9. Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami
w Starostwie Powiatowym w Międzychodzie tel. 095-748 8728 lub 8732.
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