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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 30277-2016 z dnia 2016-03-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ruda Śląska
1. Przedmiotem zamówienia jest Sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wysokości
odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i...
Termin składania ofert: 2016-04-01

Ruda Śląska: Sporządzenie operatów szacunkowych w celu
określenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod
drogi publiczne w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych
Numer ogłoszenia: 45867 - 2016; data zamieszczenia: 25.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 30277 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel.
032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie operatów szacunkowych w celu
określenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w trybie ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Sporządzenie operatów
szacunkowych w celu określenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi
publiczne w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych: 1.1. określenie wartości rynkowej prawa własności
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach ul. Kingi, oznaczonej numerem
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geodezyjnym: 5204/213, obręb Bielszowice, k.m.3, wraz z posadowionymi na niej nakładami
(ogrodzeniem i nasadzeniami). Cel zamówienia określenie wysokości odszkodowania za nieruchomość
zajętą pod drogę publiczną w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn.
zm.). 1.2. określenie wartości rynkowej prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach ul. ks., Ludwika Tunkla, oznaczonej
numerami geodezyjnymi: 381, 384, obręb Kochłowice, k.m.5, wraz z nakładami posadowionymi na tej
nieruchomości zgodnie z opisem nieruchomości dostarczonym przez inwestora. Cel zamówienia
określenie wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w trybie ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031). 1.3. określenie wartości rynkowej prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach ul. ks.
Ludwika Tunkla, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 785/361, obręb Kochłowice, k.m.5, 382, obręb
Kochłowice, k.m.5, wraz z nakładami posadowionymi na tych nieruchomościach zgodnie z opisem
nieruchomości dostarczonym przez inwestora. Cel zamówienia określenie wysokości odszkodowania za
nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
2031). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.04.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
GRUPA KONSULTINGOWA DEFIN SP. Z O.O., Ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1590,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
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Cena wybranej oferty: 2214,00
Oferta z najniższą ceną: 2214,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2214,00
Waluta: PLN .
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