
 
BZP.271.156.2011.AP 
 

 Strona 1 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY  
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193.000 € na 

wykonanie 2 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości 
położonych w Radomiu przy ulicach Kolberga/Młynarska  

oraz Gałczyńskiego 
 
Ogłoszenie zamieszczono w dniu 16.02.2011r.    
� w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl,  

numer ogłoszenia: 55127 - 2011 
� na stronie internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl  
� na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego – ul. Jana Kilińskiego 30, 26–600 Radom 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I.1) NAZWA I ADRES 

Nazwa: Gmina Miasta Radomia reprezentowana przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana Andrzeja 
Kosztowniaka 

Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, województwo: mazowieckie 
Tel.: 048 3620283, 3620284; 
Tel./Fax: 048 3620282, 3620289. 

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie  
2 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości położonych w Radomiu przy 
ulicach Kolberga/Młynarska oraz Gałczyńskiego. 

II. 2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II. 3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 2 operatów szacunkowych określających wartość 
rynkową nieruchomości położonych w Radomiu przy ulicach: 

� ul. Kolberga/Młynarska, nieruchomość składa się z działki ozn. nr ewidencyjnym 25/9  
o pow. 815 m2, (obr. IV/1, ark. 41), KW 16135 oraz działki ozn. nr ewidencyjnym 24/14  
o pow. 32 074 m2 (obr. IV/1, ark. 41), KW 105466/4. 

 Do zbycia przeznaczona jest część ww. działek o pow. ok. 210 m2 na poszerzenie działek 
przyległych ozn. nr ewidencyjnymi: 24/11, 25/20 i 25/22. Wycenić należy wartość 1 m2 gruntu 
przeznaczonego do zbycia. 

� ul. Gałczyńskiego, nieruchomość składa się z działki ozn. nr ewidencyjnym 480 o pow. 96 m2 
(obr. XI, ark. 134), KW 73738.  

 Działka przeznaczona do zbycia na poszerzenie nieruchomości przyległej ozn. nr ewidencyjnym 
195/3. 

II. 4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
Główny przedmiot: 70.30.00.00-4 

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

SEKCJA III: PROCEDURA 
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki. 

1. Podstawa prawna 
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych. 

2. Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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Udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy 
usług zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia 
podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, było przewidziane w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr BZP.MRS.341–492/10 dla zamówienia podstawowego, 
co pozwala na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z przepisami art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.). 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA 

Nazwa (firma): Wycena Nieruchomości Diana Kaczmarczyk 

Adres pocztowy: ul. Traugutta 61 lok. 6 

Miejscowość: Radom Kod pocztowy: 26-600    Województwo: mazowieckie 

 


