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Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 43 operatów szacunkowych. 
 

 

 Radom, dnia 12.10.2017r. 
 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   

(tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579) 
 
1. Przedmiot zamówienia:   

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania 43 operatów szacunkowych w celu: 

- ustalenia odszkodowań należnych członkom Polskiego Związku Działkowców za wszystkie 

składniki majątkowe znajdujące się na działkach, a stanowiące ich własność łącznie z wieloletnim 

materiałem roślinnym oraz obiektami budowlanymi, tj. altanami murowanymi oraz drewnianymi, 

wędzarkami, ogrodzeniem itp. (42 działki rodzinne lub ich części), znajdujące się na terenie ROD 

Stokrotka” położonego na nieruchomości ozn. nr 103/62 i 103/63 o łącznej pow. 1,2501 ha przy 

ul. Grzebieniowej w Radomiu (obr. 111 Idalin, ark. 132), zgodnie ze stanem faktycznym, jaki istniał 

w dniu wydania nieruchomości tj. lipiec 2017r. – na podstawie art. 25 ust. 1 i 2, art. 22 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, Dz.U. z 2014r., poz. 40 

ze zm.). 

- ustalenia odszkodowania należnego na rzecz Polskiego Związku Działkowców – Okręgu 

Mazowieckiego według kosztów odtworzenia, za składniki majątkowe stanowiące jego własność, 

a niepodlegające odtworzeniu, w szczególności sieć wodociągową, drenaż odwadniający, studnię 

z kręgów betonowych, dwie tablice ogłoszeniowe, trawnik, toaletę murowaną, znajdujące się na 

terenie ROD „Stokrotka” położonego na nieruchomości ozn. nr 103/62 i 103/63 o łącznej pow. 

1,2501 ha przy ul. Grzebieniowej w Radomiu (obr. 111 Idalin, ark. 132), zgodnie ze stanem 

faktycznym, jaki istniał w dniu wydania nieruchomości tj. lipiec 2017r. – na podstawie art. 25 ust. 1 i 

2, art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, Dz.U. z 

2014r., poz. 40 ze zm.). 

 
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:   

Otwarcie ofert odbyło się w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 190 
(wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 12.10.2017r. o godz. 10:00.   

 
3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:  18 504,10 zł brutto. 
 

4. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert:  
 

NUMER 
OFERTY 

FIRMA (NAZWA) LUB NAZWISKO ORAZ 
ADRES WYKONAWCY 

CENA 
 

TERMIN WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA 

1.  

Grupa Konsultingowa Defin Sp. z o.o.  
ul. Sokolska 65 
40-087 Katowice 

43 312,00 zł 20 dni 

2.  

NOVA Kompleksowa Obsługa 
Nieruchomości Katarzyna Paździur 
ul. Żyzna 17/1 
26-600 Radom 

14 620,00 zł 20 dni 

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.   

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa 
w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.  
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do przedmiotowej informacji.   
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......................................................... 
 
......................................................... 
 
…………………………………………. 
  (nazwa i adres wykonawcy) 

 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Oświadczamy, że Firma/y, którą/e reprezentujemy 

 

1) nie należy do grupy kapitałowej *,  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634),  

 

z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu. 

 

 

2) należy do grupy kapitałowej * 

 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634),  

 

z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu: 

- …………………………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………………………. 

* niepotrzebne skreślić 

 

Data:.......................................                

      ..................................................................................... 
         (Podpis i pieczęć  wykonawcy/osoby  

               uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 

 


