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Starosta Otwocki 

ul. Górna 13 05 – 400 Otwock 
tel. (22) 788-15-34,35,37 wew.378 
www.powiat-otwocki.pl 

       Otwock,   19 listopada 2021 roku  

S.AI.272.2.94.2021 

Postępowanie prowadzone w procedurze otwartej na podstawie Zarządzenia nr 3/2021 Starosty 

Otwockiego z 19 stycznia 2021 r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w Starostwie Powiatowym w Otwocku, których 

wartość nie przekracza 130.000 zł netto  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Starosta Otwocki 
ul. Górna 13 

05-400 Otwock 

Regon: 013268681; NIP: 532-20-08-671 

telefon: 48 22 788-15-34;35;37 w. 378 

fax 48 22 788-15-34;35,37 w. 379 

mail : zamowienia@powiat-otwocki.pl 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość 

nieruchomości zajętej pod drogę publiczną, która na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. 

U. nr 133, poz. 872 z późn. zm.) przeszła na własność jednostki samorządu terytorialnego, 

stanowiącej działkę ew. 65/3 o pow. 52 m2 z obr. 44 – ul. Długa  (droga gminna) w Józefowie. 

  Powyższa nieruchomość stała się z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością 

właściwej jednostki samorządu terytorialnego, co stwierdza ostateczna decyzja Wojewody 

Mazowieckiego wydana na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872 z 

późn. zm.). Przedmiot zlecenia obejmuje również udział w postępowaniu administracyjnym w 

charakterze biegłego, a w szczególności stawiennictwo na rozprawie administracyjnej, która na 

potrzeby postępowania administracyjnego będzie przeprowadzona w tut. Starostwie oraz 

potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego lub sporządzenie aktualizacji. Operat zostanie 

wykonany w wersji papierowej (2 egz.) i dodatkowo w wersji elektronicznej. 

 

 Operat powinien być wykonany w oparciu o przepisy: 

− ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1899), 

− art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., nr 133, poz. 872 z późn. zm.), 

− rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości 

i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004, nr 207, poz. 2109  z późn. zm.). 

mailto:zamowienia@powiat-otwocki.pl
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 CPV  70000000-1 (usługi w zakresie nieruchomości) 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie wyceny nieruchomości, 

2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że 

dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości, 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

7 dni od daty zawarcia umowy 

IV. WYKONAWCA JEST ZWIĄZANY OFERTĄ 20 DNI 

 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE 

MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

  Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wzór formularza stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia; 

2. Wykaz osób, które wykonywać będą zamówienie wraz z ksero uprawnieniami lub wskazaniem 

numeru uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji 

i kartografii, w zakresie pierwszym  i drugim – min. 1 osoba. 

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą poczty e-mail pod adres: 

zamowienia@powiat-otwocki.pl 

  

VII. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 

dotyczących postępowania są: 

a) w sprawach merytorycznych: Elżbieta Wieremiejczyk 

  tel. 22 788 15 34 w. 363, e-mail: e-mail: ewieremiejczyk@powiat-otwocki.pl  

b) w sprawach proceduralnych:  

Monika Wiechetek tel. (22) 778 -1-343, e-mail: pzp@powiat-otwocki.pl 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Ogłoszenia o zamówieniu w 

godzinach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 do 15:30. 

mailto:zamowienia@powiat-otwocki.pl
mailto:ewieremiejczyk@powiat-otwocki.pl
mailto:pzp@powiat-otwocki.pl
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VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (podpisana 

zgodnie z zasadą reprezentacji zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym Załącznik 

nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu)  

2. Ofertę sporządzoną w postaci elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy EPZ 

https://www.soldea.pl/epz/epz/ nie później niż do dnia 24.11.2021 r. do godziny 11:00:00. 

Uwaga! Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę 

EPZ, tj. datę i godzinę ujawnioną w poświadczeniu złożenia pliku, zgodnie z czasem serwera 

Platformy EPZ. 

3. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym powyżej oferta 

zostanie odrzucona. 

4. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Ogłoszeniu o 

zamówieniu. 

5. Oferta musi zawierać: Dokumenty i oświadczenia określone w pkt V Ogłoszenia o 

zamówieniu. 

6. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę 

więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywne rozwiązanie powoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

7. Ofertę należy przygotować na (lub) w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 1 do 

Ogłoszenia o zamówieniu. 

8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

9. Oferta złożona w formie pisemnej wraz ze wszystkimi załącznikami musi być umieszczona 

w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami: 

 „Przetarg wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości 

zajętej pod drogę publiczną - S.AI.272.2.94.2021” 

  Starostwo Powiatowe w Otwocku 

   ul. Górna 13 

   05-400 Otwock 

10. Dokumenty, których żąda Zamawiający, mogą być przedstawione w formie oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

11. Ofertę składa się w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (vide pkt IX) 

12. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.11.2021 r. do godz. 11:00 

w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Otwocku ul. Górna 13 w 

kancelarii, opatrzoną napisem: 

 „Przetarg wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości 

zajętej pod drogę publiczną - S.AI.272.2.94.2021” 

Ofertę składaną za pośrednictwem posłańca (poczty kurierskiej) należy na 

opakowaniu zewnętrznym opatrzeć napisem: 

OFERTA -   „Przetarg wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego wartość 

nieruchomości zajętej pod drogę publiczną - S.AI.272.2.94.2021” 

13. Otwarcie ofert złożonych w formie pisemnej nastąpi dnia 24.11.2021 r. o godz. 11:10 w 

siedzibie Zamawiającego. 

https://www.soldea.pl/epz/epz/
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14. Otwarcie ofert złożonych w postaci elektronicznej rozpocznie się w dniu 24.11.2021 r. o godz. 

11:10 na komputerze Zamawiającego po pobraniu udostępnionych przez Platformę EPZ 

plików złożonych przez wykonawców. 

15. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na stronie postępowania 

www.bip.powiat-otwocki.pl informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie niniejszego zamówienia    ( kwota brutto wraz z podatkiem VAT). 

16. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie postępowania 

www.bip.powiat-otwocki.pl informację o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz 

siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach 

zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz informację o cenach ofert. 

IX. INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA PLIKÓW W KOMUNIKACJI 

ELEKTRONICZNEJ W TYM OFERT 

1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę  zobowiązany jest założyć konto na platformie do 

komunikacji elektronicznej EPZ pod adresem https://www.soldea.pl/epz/epz/ . Oznacza to 

obowiązek akceptacji regulaminu platformy i zapoznania się z instrukcjami korzystania z konta na 

platformie. 

2. Aktualne wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy EPZ – wskazane są 

na stronie internetowej logowania i rejestracji Platformy- pod adresem: 

https://www.soldea.pl/epz/epz/  

a. System operacyjny Windows/Mac/Linux w aktualnie wspieranych wersjach. Uwaga: 

Windows 7 nie jest wspierany od 14 stycznia 2020.  

b. Przeglądarka internetowa IE od 10 w górę / Edge / FireFox / Chrome / Opera / Safari, w 

aktualnych wersjach.  

c. Włączona obsługa kodu JavaScript 

d. Sprawne połączenie internetowe, upload min. 2Mb/s 

3. Sposób  przesyłania plików (oferty, oświadczeń, dokumentów) za pośrednictwem Platformy 

EPZ oraz potwierdzenia złożenia plików zostały opisane w Instrukcjach (filmach) użytkowników 

Platformy EPZ. Wykonawca jest zobowiązany zapoznawać się z bieżącymi instrukcjami Platformy 

EPZ. Zasada składania dokumentów na platformie EPZ jest taka sama dla postępowań w reżimie 

ustawy Pzp jak i poza ustawą. 

4. Oferty, oświadczenia, pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach 

danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 

568, 695, 1517 i 2320) – tzw. Krajowe Ramy Interoperacyjności. 

5. Zamawiający nie przewiduje obsługi innych formatów plików niż te wskazane w pkt. 4  

6. W przypadku gdy plik sporządzony przez wykonawcę w jednym z formatów opisanych w 

pkt 4 i 5 nie jest wskazany na liście plików obsługiwanych przez Platformę, wystarczy go zapisać 

w folderze archiwum zip i przesłać w tej postaci. 

http://www.bip.powiat-otwocki.pl/
http://www.bip.powiat-otwocki.pl/
https://www.soldea.pl/epz/epz/
https://www.soldea.pl/epz/epz/
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7. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia podpisem 

elektronicznym. Treść oferty musi jednoznacznie identyfikować składającego oświadczenie woli 

(dokumentowa forma oświadczenia woli). Warunek ten spełni skan odręcznie podpisanej oferty. 

8. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania 

w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku 

korzystając na Platformie EPZ z pola do przekazywania plików oznaczonego jako  Tajemnica 

Przedsiębiorstwa. W przypadku gdy wykonawca nie wyodrębni i nie zabezpieczy w ten sposób 

poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich 

treści razem z informacjami jawnymi. 

9. Dokumenty oferty, oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

10. W przypadku gdy dokumenty i oświadczenia, zostały wystawione w postaci elektronicznej 

przez podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, lub Podwykonawca, przekazuje się ten dokument w niezmienionej postaci. 

10.1. W przypadku gdy dokumenty i oświadczenia zostały wystawione jako dokument w postaci 

papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu  

11. Dokumenty i oświadczenia  oraz pełnomocnictwo wystawione przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę przekazuje się w postaci elektronicznej jako oryginał lub odwzorowanie cyfrowe 

dokumentu sporządzonego w postaci papierowej. 

12. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający 

zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do 

oryginału. 

13. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się tylko w zakładce „Pytania do SWZ”.  

Odpowiedzi na pytania zamawiający zamieszcza na stronie internetowej postępowania pod 

adresem z ogłoszenia. 

14. Za datę wpływu do Zamawiającego ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji przyjmuje się datę wygenerowaną przez Platformę EPZ.  

15. Terminem przekazania informacji do wykonawcy przez zamawiającego jest data 

wygenerowana przez Platformę EPZ. Przekazanie informacji to złożenie pliku na Platformie. 

16. Po terminie składnia ofert/ wniosków, wykonawca znajdzie kierowane do niego wezwania 

lub informacje w zakładce „Do Wykonawcy” 

17. Odpowiedzi na wezwania Zamawiającego  są składane przez Wykonawcę w oknie 

Platformy EPZ przeznaczonym do składania plików do Zamawiającego w podziale na pliki jawne i 

te z zastrzeżoną tajemnicą przedsiębiorstwa. 

18. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 20 MB każdy w 

formatach: pdf, doc, docx, xls, xlsx, xades, xml, zip. Za pośrednictwem Platformy EPZ można 

przesłać wiele pojedynczych plików we wskazanym formacie lub plik archiwum (ZIP) zawierający 
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wiele pojedynczych plików, w tym wypadku w dowolnym, akceptowalnym przez Zamawiającego  

formacie. 

19. Wykonawca nie może ustanawiać hasła dostępu do składanego pliku. 

20. Wykonawca nie może  samodzielnie  szyfrować przekazywanych plików. 

21. Plik załączony przez Wykonawcę w Platformie EPZ, nie jest widoczny ani identyfikowalny 

dla zamawiającego do czasu upływu terminu składania ofert. 

22. Oferta i oświadczenia wraz z ofertą składane mogą być wycofane i złożone przez 

wykonawcę ponownie przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 

23. Po upływie terminu składania ofert nie będzie możliwe wycofanie lub zmiana złożonej 

oferty 

24. Wykonawca ma obowiązek śledzić komunikaty generowane przez Platformę EPZ. 

Podstawowym źródłem informacji jest platforma EPZ, wszelkie fakultatywne powiadomienia 

za pomocą poczty e-mail obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów 

pocztowych, na których działanie zamawiający nie ma wpływu. 

 

X. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:  

KRYTERIUM OCENY OFERT: CENA - 100% 

Zamawiający, spośród złożonych ofert, dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą 

ceną brutto za realizację przedmiotu zamówienia.  

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Na formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu) należy przedstawić cenę 

brutto za cały przedmiot zamówienia, tj. wraz z kwotą podatku VAT. 

2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena zawierać ma wszystkie koszty przedmiotu zamówienia. 

4. Cena netto przez okres trwania umowy jest stała. Zmianie może ulec cena brutto w wyniku zmiany 

ustawowej stawki VAT o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez 

Wykonawcę. 

5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. 

 

 

XII. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz przedstawi najniższą cenę. 

2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia i umieści informację na stronie www.bip.powiat-otwocki.pl  

http://www.bip.powiat-otwocki.pl/
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3. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 

oceny. 

XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH ZGODNA Z RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Otwocki ul. Górna 13; 05-400 

Otwock 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Otwocku jest Daria 

Bartnicka, mail: iod@powiat-otwocki.pl, kom: 501 030 611. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w procedurze 

otwartej; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, - uczestnicy postępowania – 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty i mają prawo do wglądu do złożonych ofert.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy do momentu 

wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa. Następnie 

dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W 

przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Pani/Pana dane 

będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z 

przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia zamówienia publicznego na 

podstawie Zarządzenia Starosty Otwockiego w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w Starostwie Powiatowym w Otwocku, których wartość nie przekracza 130.000 zł 

netto oraz po udzieleniu zamówienia w celu realizacji umowy. 

7) Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji 

umowy. 

8)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

9) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
10) nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  
11) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 

2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 
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której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu lub nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówień. 

12) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

 

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu: 

1. Formularz ofertowy 

2. Wykaz osób 

3. Projekt umowy 

             

ZATWIERDZAM 

Starosta 

Krzysztof Szczegielniak 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu 

FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

(nazwa oraz adres Wykonawcy/Wykonawców a w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie: 

nazwy i adresy wszystkich wspólników lub członków Konsorcjum) 

Kontakt: tel:…………………………., e-mail:....................................................................... 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 130.000 zł netto na wykonanie 1 

operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości zajętej pod drogę publiczną, która na 

podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 z późn. zm.) przeszła na własność 

jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącej działkę ew. 65/3 o pow. 52 m2 z obr. 44 – ul. Długa  

(droga gminna) w Józefowie. „Przetarg wykonanie 1 operatu szacunkowego określającego 

wartość nieruchomości zajętej pod drogę publiczną - S.AI.272.2.94.2021”. 

za cenę brutto ........................PLN, słownie: ................................................................................ PLN 

Termin realizacji: 7 dni od daty zawarcia umowy. 

Oświadczam, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o zamówieniu udostępnionym przez 

zamawiającego i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy  

i zobowiązujemy się, do realizacji umowy zgodnie z warunkami umowy. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z terminem wykonania zamówienia i zrealizujemy zamówienie w 

terminie określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie 

z ofertą w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

Oświadczam, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie zawartym w Ogłoszeniu o 

zamówieniu. 

Oświadczam, że wypełniałem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych. wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część ofert są: 

1. …………………………….. 

2. …………………………….. 

podpis i pieczęć Wykonawcy: 

............................, dn. .................................... 

  

Pieczęć wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu 

............................................................. 

  (nazwa i adres Wykonawcy) 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,  

 

                                podpis i pieczęć Wykonawcy: 

 

     

 

 

 

   

L.p. Imię i nazwisko 

 Tytuł zawodowy 

nr posiadanych 

uprawnień 

1.  
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