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Info rmac i a o wvborze na i korzystnieisze i ofertv :

Z przeprowadzęnia pr'ocedury dotyczącej ttdzielenia zamówienia, które finansowane jest ze Środków
publicznych, a wartość nie przekracza wyraŻonej rv złotych równowartości 30 000 euro. Zamówięnia udzięlono
bez stosowania ustawy Prawo zalrrówieri publicznych na podstawię ar1. 4 pkt 8. na wykonanie:

Wykonanie opracowania pt.: ,' Sporządzanie operatów szacunkowych lub opinii szaculll<owych do
potrzeb określenia jednorazowej wysokości opłaty z tytułu wzrostu rvartości nieruchomości oraz

odszkodowania z tytulu obniżenia wartości nieruchomości wynikających z uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub zmiany planu w roku2022.,,

(przedmiot rozpoznan ia cenowego)
Zgodnie:
a) z warunkatni okreŚlonymi w Zapytaniu ofertowym,
b) z ofertą l|ykonawcy'
Dokonano ia ofert hzl na te rzezl'Vł kona

Najniższą cenę brutto za sporządzanie operatów szacunkowych oraz opinii, zaofęrował wykonawca nr 2

1. Wybrano ofertę złożon ą przezi

Piotr Rogowski Rzeczoznawca Majątkowy
02'409 Warszawa

ul. Obywatelska I I m. 28
Ż. Uzasadnienie:

oferta złoŹon a przęz Wykonawcę nr 2: Piotr Rogowski Rzęczoznawca Majątkowy 02-409 Warszawa
ul. obywatelska l l m' 28 jest najniŻszą ofertą cenową oraz spełnia wszystkie warunki okręŚlone w Zapytaniu

oferlowym

Lp
Wykonawca

(nazwa, adres)

Cena oferty
(brutto) Uwagi

Cena ofeftowa za wykonanie jednego
opęratu szacunkowego:

1230'00 zł
I

Włodzimierz Sobański
Geodeta Uprawniony,

lłze czoznaw ca M aj ątko wy
02-730 Warszawa,

ul. Wilanowska215

Cena oferlowa za wykonanie jednej
opinii szacunkowej:

897,90 zl

+

7,46 pkt

51,38 pkt

58,84 pkt

Cena ofęrtowa za wykonanie.iednego
operatu szacunkowego:

790,00 zl
)

Piotr Rogowski
Rzę czoznaw ca M aj ątko wy

02-409 Warszawa
ul. Obywatelska I I m. 28

Cena ofertowa za wykonanie jednej
opinii szacunkowej:

335,00 zl

80 pkt

20 pkt

100 pkt

+

Cena ofęrtowa za wykonanie jednego
operatu szacunkowego:

1 500'00 zł
3.

Wycena Nieruchomości
Katar zyna F i gurs ka- S itarska

00-201 Warszawa
Ul. Gen. Andersa 12 lok.4

Cena ofeftowa za wykonanie jednej
opinii szacunkowej:

700,00 zl

42,13 pkt
+

9,57 pkt

51,70 pkt


