
ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY 
 
 

Skarb Państwa – Starosta Ostrowiecki zaprasza do składania ofert na wykonanie 
wycen nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, w formie 
operatów szacunkowych. 

Zakres i przedmiot: 
Sporządzenie wycen w formie operatów szacunkowych nieruchomościami dla których 
prowadzone są 93 księgi wieczyste obejmujące 190 działek położonych na terenie 16 
obrębów m. Ostrowiec Św., 6 obrębów gm. Bodzechów, 3 obrębu gm. Kunów i 1  obrębu gm. 
Waśniów.  
Operaty należy wykonać odrębnie dla każdej nieruchomości (księgi wieczystej), dla 
użytkownika wieczystego lub współużytkowników wieczystych. Wszelkie koszty związane 
ze zgromadzeniem dokumentacji niezbędnej do sporządzenia operatów szacunkowych 
obciążają Wykonawcę.  
Wykonawca zobowiązany będzie (bez dodatkowego wynagrodzenia) do:  

 udziału w postępowaniach przed organem odwoławczym bądź sporządzenia opinii 
celem wykorzystanie jej przez Zamawiającego w postępowaniach odwoławczych, 

 potwierdzenia (w przypadku konieczności) aktualności operatu szacunkowego po 
okresie 12 m-cy od daty jego wykonania, 

 sporządzenia w razie konieczności (na żądanie Zamawiającego) „aktualizacji” 
operatów szacunkowych w okresie 24 m-cy od daty sporządzenia. Aktualizacji 
podlegać może nie więcej niż 5 % zamawianych operatów. 

Cel zlecenia: 
Określenie wartości rynkowej prawa własności gruntu do aktualizacji opłat rocznych z tytułu 
użytkowania wieczystego z uwzględnieniem aktualnych przepisów w tym zakresie. 

Wymagany czas wykonania zlecenia: 
6 tygodni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą – nie później niż do 19.12.2014 r. 
 
Oferty z ceną należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA – 
aktualizacja użytkowanie wieczyste” w terminie do dnia 10.10.2014 r. (decyduje data 
stempla pocztowego) do godz. 1530 do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 
Powiatowego w Ostrowcu Św. z siedzibą przy ul. Iłżeckiej 37 (pokój nr 306).  

Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wykonania podobnych prac za okres ostatnich 3 lat 
(udokumentowanie sporządzenia co najmniej 50 operatów w okresie każdego roku).  

Szczegółowy wykaz nieruchomości podlegających wycenie oraz inne informacje dotyczące 
przedmiotu zamówienia można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. z siedzibą przy ul. Iłżeckiej 37 (pokój nr 306) lub 
pod nr tel.0-41 247-63-77. 

 


