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Radom: Zamówienie z wolnej ręki na usługę sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w

formie 18 operatów szacunkowych dla potrzeb Gminy Miasta Radomia i Skarbu Państwa, w celu

określenia wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

gruntowych, położonych na terenie miasta Radomia przeznaczonych do zbycia na rzecz

użytkownika wieczystego oraz w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności nieruchomości. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

tak

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne

oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Gmina Miasta Radomia - krajowy numer identyfikacyjny: 67022345100000, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, województwo: mazowieckie.

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcą jest: Aneta Grabowska tel. (48) 36-20-282 tel/fax. (48)

36-20-289, 36-20-282 e-mail: a.grabowska@umradom.pl, bzp@umradom.pl Skarb Państwa - krajowy numer identyfikacyjny: 67022345100000,

ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, województwo: mazowieckie. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z

Wykonawcą jest: Aneta Grabowska tel. (48) 36-20-282 tel/fax. (48) 36-20-289, 36-20-282 e-mail: a.grabowska@umradom.pl, bzp@umradom.pl

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Radomia, Krajowy numer identyfikacyjny 670223451, ul. ul. Jana Kilińskiego  30, 26-600  Radom, woj.

mazowieckie, państwo Polska, tel. (48)3620283, e-mail bzp@umradom.pl, faks (48)3620289.

Adres strony internetowej (url): http://www.bip.radom.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z

zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w

imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa sporządzenia opinii o wartości nieruchomości

stanowiących własność Gminy Miasta Radomia i Skarbu Państwa w formie operatów szacunkowych dla potrzeb Gminy Miasta Radomia i

Skarbu Państwa (w zakresie zadań zleconych i realizowanych przez Prezydenta Miasta Radomia) przeprowadzi w całości, w imieniu i na rzecz

obu stron Gmina Miasta Radomia. W następstwie wyboru wykonawcy każdy uczestnik porozumienia zobowiązany jest zawrzeć umowę na
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wykonanie powyższej usługi z wybranym wykonawcą w zakresie zamówionych dla jego potrzeb usług.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Zamówienie z wolnej ręki na usługę sporządzenia opinii o wartości nieruchomości

w formie 18 operatów szacunkowych dla potrzeb Gminy Miasta Radomia i Skarbu Państwa, w celu określenia wartości prawa własności i prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych na terenie miasta Radomia przeznaczonych do zbycia na rzecz użytkownika

wieczystego oraz w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Numer referencyjny  BZP.271.1.811.2017.AG

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie 18

operatów szacunkowych dla potrzeb Gminy Miasta Radomia i Skarbu Państwa w celu określenie wartości prawa własności i prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Radomia przeznaczonych do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego oraz

w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w tym: - 10 operatów szacunkowych dla potrzeb Gminy

Miasta Radomia - 8 operatów szacunkowych dla potrzeb Skarbu Państwa Szczegółowy opis znajduje się w zaproszeniu do udziału w

negocjacjach.

II.5) Główny Kod CPV: 71319000-7

Dodatkowe kody CPV:

70300000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

W przedmiotowej sprawie przeprowadzono wcześniej dwa postępowania: • znak sprawy: BZP.271.1.226.2017.EF nr ogłoszenia 517756-

N-2017 z dnia 25.05.2017r., • znak sprawy: BZP.271.1.563.2017.EF nr ogłoszenia 555777-N-2017 z dnia 21.07.2017r. o udzielenie

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, które zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych, stanowiącego, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono

żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…). W związku z tym, iż w w/w postępowaniach w zakresie części 1 zamówienia do upływu terminu

składania ofert nie złożono żadnej oferty w zakresie w/w części zamówienia, postanowiono jak powyżej. Ponadto należy podkreślić, iż w
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przypadku niniejszego zamówienia, będącego przedmiotem zamówienia z wolnej ręki, pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny

sposób zmienione. Wobec powyższego, pozwala to na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z przepisami art. 67 ust. 1 pkt 4

ustawy – Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli (…) w postępowaniu

prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego (…) nie zostały złożone żadne oferty(…), a pierwotne warunki zamówienia nie

zostały w istotny sposób zmienione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

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