
OGŁOSZENIE O  POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE  

ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO 
  
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 73, woj. 

śląskie, pow. m. Sosnowiec, tel. 032 2635016, www.pkm.pl, e-mail: bzp@pkm.home.pl, zaprasza do złożenia oferty 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej, 

znajdującej się miejscowości Boguchwałowice, przy ul. Białej nr 8, zwanej dalej  „Operatem” 

 

Zamawiający informuję, że ze względu na wartość  niniejszego zamówienia do postępowania nie mają zastosowania 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej ustawą) oraz „Zasad udzielania przez Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu zamówień w trybie innym, aniżeli określony w Prawie zamówień 

publicznych”. 

Do przedmiotowego postępowania mają zastosowanie postanowienia Zaproszenie do składnia ofert (ZDSO) oraz 

przepisy K. C. 

 

1. Miejsce realizacji:  

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. W SOSNOWCU,  

       UL. LENARTOWICZA 73, 41-219 SOSNOWIEC 

 

2. Adres pod którym należy składać oferty: 

 PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  SP. Z O. O. W SOSNOWCU,  

 UL. LENARTOWICZA 73, 41-219 SOSNOWIEC, POKÓJ 200. 

 

3. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień: 

 

Anna Podhalicz 

 

 4. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej, znajdującej się   

w Boguchwałowicach  przy ul. Białej 8, zwanej dalej „Operatem” lub „przedmiotem zamówienia”, o łącznej 

powierzchni 4 387 m², stanowiącej działkę nr 483/18 ( 2194 m²), 483/62 ( 1282 m²), 483/78 (911 m²),  ,dla której 

jest prowadzona księga wieczysta   KW NR CZ1Z /00057229/7 przez Sąd Rejonowy w Zawierciu. 

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa została oddana Zamawiającemu w użytkowanie wieczyste przez Gminę 

Mierzęcice (Akt notarialny Repertorium  A Numer 1214/1997 z dnia 18.04. 1997r.). 

 

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu Operat w terminie   

    60 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.  
 

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

    cena– 100%  

 

7. Zaproszenie do składania ofert można uzyskać na stronie internetowej Zamawiającego www.pkm.home.pl 

 

8. Termin składania ofert upływa dnia  29.01.2020 r. o godzinie 10:00.  

 

9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.01.2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 118 (sala 

konferencyjna, I piętro). 
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