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

usługę notarialną 
 
Ogłoszenie zamieszczono w dniu 24.11.2011r.   
� w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl,  

numer ogłoszenia: 307971 - 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   
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 usługę 
notarialną polegającą na sporządzeniu aktu notarialnego.  

II. 2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II. 3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest usługa notarialna polegająca na sporządzeniu aktu notarialnego 
dokumentującego umowę nabycia na rzecz Gminy Miasta Radomia udziału do 12/48 części w 
nieruchomościach nr 109/1 o pow 2531 m2 i 109/2 o pow. 345 m2 położonych przy ul. Kruczej, 
Glinianej o wartości 90 000,00 (słownie dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz nabycie udziału 
do 60/336 części w nieruchomościach nr 109/3 o pow. 1122 m2 i 109/4 o pow. 155 m2 położonych 
przy ul. Kruczej, Glinianej o wartości 27 720,00zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset 
dwadzieścia zł 00/100), (Obr. VI, ark. 57) w rozumieniu  ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o 
notariacie (Dz. U. z 2008r., Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.). 

II. 4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
Główny przedmiot: 79100000-5 
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 zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

2. Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Tryb zamówienia z wolnej ręki został wybrany, ponieważ zachodzi przesłanka zawarta w art. 67 ust 1 
pkt 4 ustawy Pzp, który stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki (…) gdy w 
prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno 
prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, (…) nie zostały 
złożone żadne oferty (…), a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; 
Dwa kolejne postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, znak BZP.271. 
1118.1119.1120.1121.1125.2011.SH (ogłoszonego na stronie UZP pod nr 242903 - 2011w dniu 
12.09.2011r..) oraz BZP.271.1267.2011.SH (ogłoszonego na stronie UZP pod nr 266467- 2011 w dniu 
11.10.2011r.) zostały unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. W/w artykuł stanowi, że 
zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej 
oferty niepodlegającej odrzuceniu (…).  



 
BZP.271.1428.2011.SH 

 Strona 2 

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

Nazwa (firma): Marzena Giermakowska Kancelaria Notarialna w Radomiu 
Adres pocztowy: ul. Piłsudskiego 13 
Miejscowość: Radom  Kod pocztowy: 26-600  
Województwo: mazowieckie 


