
 

 

ZO/2014/07/01                                                                                                    Toruń, dnia 31 lipca 2014 r. 
 
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
 
 
Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2  (adres  
korespondencyjny:   ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń),  zwane  dalej  „Zamawiającym”,  w  oparciu  
o    Regulamin  zawierania  umów przez TP Alauda,  zaprasza do złożenia oferty na:  
 

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości, 
 
Zadanie związane  z  realizacją   projektu POIS.05.01.00-00-362/12 pt.  „Ochrona ptaków w 
rezerwatach i na obszarze  Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” współfinansowanego  przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. 
 
 
Określenie przedmiotu zamówienia 
 
Wykonanie operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości. Operat sporządzony przez 
uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651, z późn.zm) 
 

1. Operat szacunkowy wykupu zalesionych łąk 
1. Dane lokalizacyjne: Województwo :    KUJAWSKO-POMORSKIE; Powiat :    WŁOCŁAWSKI; 

Jednostka ewidencyjna :    041809_2 KOWAL; Obręb :    0004 DĘBNIAKI 
2. Działka ewidencyjna nr 293/1 o pow 6,29ha 
3. Własność prywatna  
4. Rozpoczęcie prac - od dnia podpisania umowy 
5. Zakończenie prac i dostarczenie  przedmiotu zamówienia do biura projektu w ciągu 14 dni od 

podpisania umowy 
6. Cel wykonania operatu – wykup gruntu na cele realizacji projektu POIS.05.01.00-00-362/12 

 
Pozostałe informacje dotyczące działki znajdują się w załączniku nr 1 do ogłoszenia 
 
Ilość i rodzaj  
 

Operat  powinien  być  dostarczony  w  wersji  papierowej  –  3  szt.  oraz  w  wersji 
elektronicznej – 1 szt. 

 
Termin realizacji zamówienia  
 

a) Rozpoczęcie prac - od dnia podpisania umowy  
b) Zakończenie prac i dostarczenie  przedmiotu zamówienia do biura projektu w ciągu 14 dni od 

podpisania umowy 
 
 



 

 

 
 
 
Opis warunków stawianych Wykonawcy  
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują niezbędną wiedzą, 
doświadczeniem i zasobami do realizacji przedmiotu zamówienia. Za spełnienie warunku posiadania 
niezbędnej wiedzy i doświadczenia uznawany jest posiadanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji warunku posiadania niezbędnej wiedzy, 
doświadczenia i zasobów do realizacji przedmiotu zamówienia w drodze osobistych wywiadów z 
Wykonawcą, jego pracownikami i jego dotychczasowymi klientami.           
 
Sposób przygotowania oferty    
 

 Oferta złożona na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania  

 Cena  ma  być  wyrażona  w  złotych  polskich  brutto  z  uwzględnieniem  należnego  
podatku  od   towarów i usług 

 
Informacje o sposobie, terminie i miejscu składania dokumentów:  
 

Oferty należy złożyć listownie w biurze projektu  ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń do 
godziny 15 lub   na   adres   email:  projekt@alauda.org.pl  w terminie do dnia 7 sierpnia 
2014 r. (liczy się data wpływu oferty do biura projektu lub na serwer pocztowy). 
 

Informacje o sposobie oceny ofert:  
 

a. kryterium zastosowanym do oceny oferty będzie cena tj. zamówienie zostanie 
powierzone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę 

b. oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane; 
c. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją 

ofertę; 
d. w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert; 
e. Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu pisemnie, lub drogą elektroniczną 

Wykonawców, którzy złożyli oferty; 
f. Zamawiający może odwołać/zmienić lub zmodyfikować warunki zapytania przed dniem 

składania ofert. 
 

 
Dodatkowych informacji    udziela Koordynator Projektu 
Krzysztof Ślebioda; tel. 784 44 00 95; e-mail: krzysztof.slebioda@alauda.org.pl 

                                          Zatwierdził Kierownik Projektu 
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