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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

S.AI.272.2.58.2022 

Starosta Otwocki informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia nr 

S.AI.272.2.58.2022 na: 

 

wykonanie trzech operatów szacunkowych: 

a)  określającego wartość działki ew. nr 36/7 z obrębu 1-05-47 o łącznej pow. 0,0163 

ha położonej w Warszawie w Dzielnicy Wilanów, wywłaszczonej na rzecz Skarbu 

Państwa, decyzją Naczelnika Urzędu Dzielnicowego Warszawa Wola Wydział 

Terenowy z dnia 14.12.1975 r., znak: T.V/631/490/74/MKB, T.V/631/489/74/MKB, 

przeznaczonej do zwrotu w trybie art. 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 

gospodarce nieruchomościami niezbędnego do wydania przez Starostę 

Otwockiego decyzji orzekającej zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Operat 

powinien zawierać zwaloryzowane odszkodowanie ustalone w dniu 

wywłaszczenia nieruchomości, 

b) określającego wartość działek ew. nr 49/4 obręb 31, nr 43 i 52/4 obr. 32 o łącznej 

pow. 0,1578 ha położonej w Otwocku, wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa, 

decyzją Naczelnika Miasta Otwock z dnia 03.01.1984 r, znak: ZGT-8221-W-

8/130/83, przeznaczonych do zwrotu w trybie art. 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami niezbędnego do wydania przez 

Starostę Otwockiego decyzji orzekającej zwrot wywłaszczonej nieruchomości. 

Operat powinien zawierać zwaloryzowane odszkodowanie ustalone w dniu 

wywłaszczenia nieruchomości, 

c) określającego wartość działek ew. nr 190/3 (stanowiącej cz. dz. 190/1), 188/2 

(stanowiącej cz. dz. 188), 189/2 (stanowiącej cz. dz. 189), 23/2 (stanowiącej cz. dz. 

23)  obręb 4 o łącznej pow. 0,0484 ha położonej w Karczewie, wywłaszczonej na 

rzecz Skarbu Państwa, decyzją Naczelnika Miasta i Gminy Karczew z dnia 

06.10.1983 r, znak: ZGT-8221-W-8/18/81/83, przeznaczonych do zwrotu w trybie 

art. 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
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niezbędnego do wydania przez Starostę Otwockiego decyzji orzekającej zwrot 

wywłaszczonej nieruchomości. Operat powinien zawierać zwaloryzowane 

odszkodowanie ustalone w dniu wywłaszczenia nieruchomości. 

 

Do terminu składania ofert złożone zostały poniższe oferty: 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

 

Cena oferty  

brutto 

 

 

1. 

 

Wycena Nieruchomości Aleksander Kołakowski 
ul. Pożaryskiego 5, 04-703 Warszawa 

 

 

15 990,00 

 

Postępowanie unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, 

którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

 
         Starosta 
                                                                                          Krzysztof Szczegielniak 
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