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ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Wojt Gminy Minsk Mazowiecki zaprasza do zlozcnia oferty na sporz^dzanie opera-
tow szacunkowych lub opinii szacunkowych do potrzeb okreslenia jednorazowej wy-
sokosci oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci oraz odszkodowania z tytulu
obnizenia wartosci nieruchomosci wynikaj^cych z uchwalenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzcnnego lub zmiany planu w roku 2021.

1. Zamawiaj^cy:
Nazwa Zamawiajqcego: Gmina Minsk Mazowiecki
REGON: 711582747
NIP: 8222146576
Adres: ul. Jozefa Chelmonskiego 14 05-300 Minsk Mazowiecki
Strona intemetowa: www.bip.niinskmazowiecki.pl
Godziny urz^dowania: pon. 8.00-17.00, wt.-cz. 8.00-16.00, pt. 8.00-15.00
Tel./fax.: (25) 756 25 00 / (25) 756 25 50

e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl
2. Opis przedmiotu zamowienia:

2.1. Przedmiotem zamowienia jest sporz^dzanie operatow szacunkowych lub opinii sza
cunkowych do potrzeb okreslenia jednorazowej wysokosci oplaty z tytulu wzrostu war
tosci nieruchomosci oraz odszkodowania z tytulu obnizenia wartosci nieruchomosci
wynikaj^cych z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
zmiany planu w roku 2021.

2.2. Przedmiot zamowienia obejmuje:
2.2.1. sporz^dzanie operatbw szacunkowych ustalaj^cych roznice wartosci zbywanych

nieruchomosci gruntowych, ktorych wartosc ulegla obnizeniu - zgodnie z art. 36
ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) lub

2.2.2. sporz^dzanie operatow szacunkowych ustalaj^cych roznice wartosci zbywanych
nieruchomosci gruntowych, ktdrych wartosc ulegla wzrostowi - zgodnie z
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa
niu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) lub

2.2.3. sporz^dzanie operatow szacunkowych ustalaj^cych roznice wartosci zbywanych
nieruchomosci gruntowych, ktorych wartosc ulegla zmianie przed zbyciem -
zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 zezm.) lub

2.2.4. sporz^dzanie opinii szacunkowych w przypadku stwierdzenia braku wzrostu/ob-
nizenia wartosci nieruchomosci z tytulu uchwalenia miejscowego planu zago
spodarowania przestrzennego nie stanowi^cego operatu szacunkowego w mysl
przepisow ustawy o gospodarce nieruchomosciami ajedynie dokument wyko-
nany na podstawie badania mozliwosci zmiany wartosci nieruchomosci w wy-
niku uchwalenia miejscowego planu lub zmiany planu.
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2.3. Przewidywan^ liczb? zlecen na wykonanie operatow szacunkowych lub opinii szacun-
kowych Zamawiaj^cy szacuje na okolo 50-70 sztuk. Niniejsza ilosc ma charakter sza-
cunkowy. Zamawiaj^cy nie gwarantuje, ze podczas wykonania zamowienia ilosci
opracowan nie ulegnie zwi^kszeniu lub zmniejszeniu.

2.4. W ramach zadania do obowi^zkow Wykonawcy nalezec b^dzie:
2.4.1. opracowanie przedmiolu zamowienie zgodnie z nalezyt^ starannosci^, aktual-

nymi przepisami prawa oraz standardami etyki zawodowej w zakresie sporz^-
dzania operatow szacunkowych.

2.4.2. pozyskania niezb^dnych materialow do sporz^dzenia przedmiolu zamowienia
i pokrycia kosztow zwi^zanych z ich pozyskaniem,

2.4.3. odbycia wizji w terenie,
2.4.4. usuni^cia wad, naniesienia poprawek i uzupeinien w przedmiocie zamowienia

wynikajqcych z winy Wykonawcy, w terminie 7 dni od daty dor^czenia pisem-
nego zadania

2.4.5. skladanie pisemnych wyjasnieh na wezwanie Zamawiaj^cego, w terminie 7 dni
od daty dor^czenia pisemnego zadania,

2.4.6. korekt i uzupelnieh wykonanego przedmiolu zamowienia stosownie do rozstrzy-
gni^c organow odwoiawczych na koszt wiasny w terminie 7 dni od daty dor^-
czenia pisemnego zadania,

2.4.7. w szczegolnych przypadkach potwierdzenie aktualnosci operatu szacunkowego
lub opinii szacunkowej w ramach otrzymanego wynagrodzenia na wniosek Za-
mawiaj4ccgo w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zadania,

3. Termin wykonania przedmiotu zamowienia:
3.1. Zamowienie b^dzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia

2021 roku lub do dnia zakohczenia ostatniego zlecenia wystosowanego przed dniem
31 grudnia 2021.

3.2. Wykonawca zobowi^zany jest wykonac pojedyncze zlecenie w terminie 21 dni kalen-
darzowych od daty odbioru zlecenia, przy czym:

3.2.1.1. pojedyncze zlecenie oznacza jeden operat szacunkowy lub opini^ szacun-
kow4,

3.2.1.2. zlecenia b^d^nast^powac z cz^stotliwosci^ odpowiadaj^c^potrzebom Za-
mawiaj^cego,

3.3. W szczegolnych przypadkach Zamawiaj^cy moze wydluzyc termin wykonania zlece
nia, na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakze potrzeba jego wydluzenia winna bye
zgloszona, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu wykonania zlecenia. Przedlu-
zenie terminu wykonania zleconej uslugi wymaga pisemnej zgody Zamawiaj^cego.

4. Warunki udzialu w post^powaniu
O udzielenie zamowienia mog^ ubicgac si? Wykonawcy, ktorzy spelniaj^ warunki:
4.1. Posiadaj4 uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli

ustawy nakladaj^ obowi^zek posiadania takich uprawnieh - tj.:
4.1.1. posiadaj4 uprawnienia rzeczoznawcy maj^tkowego. Spelnienie lego warunku

zostanie ocenione przez Zamawiaj^cego na podstawie analizy zlozonych doku-
mentow tj.; kopii swiadectwa uprawnieh rzeczoznawcy maj^tkowego w zakresie
szacowania nieruchomosci.

4.2. Posiadaj^ niezb?dn4 wiedz? i doswiadczenie do wykonywania zamowienia tj.:
4.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat wykonal min. 10 operatow szacunkowy

ustalajqcych wartosci nieruchomosci w przypadkach, o ktorych mowa zgodnie w
art. 36 ust. 3 i 4 oraz art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.). Spelnienie
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tego warunku zostanie ocenione przez Zamawiaj^cego na podstawie analizy zlo-
zonych dokumentow tj.: wykazu wykonanych uslug - zat. Nr. 1.

5. Sposob wykonania oferty i rozliczenia z Zamawiaj^cym
5.1. Podstaw^ sporz^dzenia przedmiotu zamowienia b^dzie pisemne zlecenie wraz z infor-

macj^ 0 przeznaczeniu nieruchomosci z miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wedlug stanu w obowi^zuj^cym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego oraz wedlug slanu przed jego wejsciem w zycie, udost^pnionego w for
mic wypisu i wyrysu oraz:
5.1.1. kopi dokumentu potwicrdzaj^cego zbycie nieruchomosci, w przypadkach o kto-

rych mowa w art. 36 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

5.1.2. kopi wniosku wlasciciela nieruchomosci o wydanie decyzji o ustaleniu oplaty
z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci w zwi^zku z uchwaleniem lub zmian^
planu miejscowego, o ktorej mowa art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293
ze zm.)

5.2. Wykonawcazobowi^zuje si? wykonac przedmiotzamowienia w 1 egzemplarzu wwer-
sji papierowej i elektronicznej na nosniku CD i przekazac je do siedziby Zamawiaj^-
cego.

5.3. Rozliczenie za wykonanie pojedynczego zlecenia odbywac si? b?dzie na podstawie
faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawc? - na podstawie uprzednio podpisa-
nego przez obie strony protokolu wykonania zlecenia.

5.4. Protokol wykonania zlecenia b?dzie podpisany po sprawdzeniu przez Zamawiaj^cego,
ze zlecenie zostalo wykonane nalezycie.

5.5. Jezeli zlecenie nie b?dzie wykonane nalezycie, Wykonawca zobowi^zuje si? do popra-
wienia przedmiotu zlecenia w ci^gu 7 dni od dnia przekazania informacji przez Zama-
wiaj^cego.

5.6. Koszty usuni?cia wad, naniesienia poprawek i uzupelnieh wynikaj^cych z winy Wy-
konawcy ponosi Wykonawca.

6. Miejsce i termin skiadania ofert
6.1. Ofert? mozna sktadac w wersji papierowej lub elektronicznej:

6.1.1. wersje papierow^ w sekretariacie Urz?du Gminy w Mihsku Mazowieckim,
Minsk Mazowiecki ul. Chelmohskiego 14, 05-300 Minsk Mazowiecki, pok. 102
w kopercie, opisanej: „Oferta w zapytaniu ofertowym na opracowanie pn. Spo-
rz^dzanie operatow szacunkowych lub opinii szacunkowych"

6.1.2. wersje elektroniczn^ na adres email: gp@minskmazowiecki.pi.
6.2. Termin skiadania ofert: do dnia 30 grudnia 2020 r do godziny 16.00.

7. Kryterium wyboru oferty:
7.1. Wybrana zostanie oferta, ktora uzyska najwi?ksz^ liczb? punktdw.
7.2. Wybor oferty dokonany zostanie dokonany na postawie nast?puj4cych kryteriow:

Kryteria oceny olert waga

Cena brutto oferty na wykonanie operatu szacunkowego - Kci 50

Cena brutto oferty na wykonanie opinii szacunkowej - Kc2 50

Liczba punktow uzyskanych przez dan^ ofert? wyliczona b?dzie wg wzoru:
K = Kci + Kc2

K - liczba punktow uzyskanych przez dan^ ofert? w dwoch kryteriach
Kci - liczba punktow uzyskanych przez dan^ ofert? w kryterium „Cena brutto oferty na
wykonanie operatu szacunkowego"

Kc2 - liczba punktow uzyskanych przez dan^ ofert? w kryterium „Cena brutto oferty na
wykonanie opinii szacunkowej"
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Punkty b?d4 liczone z dokladnosci^ do dwoch miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punk-
tow wyznaczy najkorzystniejsz^ ofert^.
Kryterium „Cena brutto oferty na wykonanie operatu szacunkowego"
Kci= C : CbX 50 pkt
Gdzie:

Kci - Kryterium cena brutto oferty na wykonanie operatu szacunkowego
C - Cena najnizsza oferty brutto,
Cb - Cena brutto badanej oferty
Oferta z najnizsz^ cenq otrzyma maksymaln^ liczb^ 50 punktow.
Kryterium „Cena brutto oferty na wykonanie opinii szacunkowej"
Kc2= C : Cb X 50 pkt
Gdzie:

Kc2 - Kryterium cena brutto oferty na wykonanie opinii szacunkowej
C - Cena najnizsza oferty brutto,
Cb - Cena brutto badanej oferty
Oferta z najnizsz^ cen^ otrzyma maksymaln^ liczb? 50 punktow.

8. Zasady sporz^dzenia oferty:
8.1. Oferta i zat^czniki musz^ bye podpisane przez osob^/osoby upowamione do reprezen-

towania Wykonawcy,
8.2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi^ane z przygotowaniem i zlozeniem oferty,
8.3. Wykonawca moze zlozyc tylko jedn^ ofert? przygotowan^ wedlug wymagan okreslo-

nych w niniejszym zapytaniu,
8.4. Oferta powinna zawierac:

8.4.1. wycen^ brutto uslugi sporz^dzon^ na formularzu ofertowym - zak Nrl,
8.4.2. kopie swiadectwa uprawnien rzeczoznawcy maj^tkowego w zakresie szacowa-

nia nieruchomosci, o ktorym mowa w pkt. 4 ust. 1
8.4.3. wykaz uslug wykonanych potwierdzaj^cy spelnienie warunku, o ktorym mowa

w pkt. 4 ust. 2 - zak Nr 1,
8.4.4. aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji dzia-

lalnosci gospodarczej (jezeli dotyczy),
8.5. Zaleca si?, aby:

8.5.1. ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zal^cznikach
do oferty) byly parafowane przez osob? upowaznion^ do reprezentowania Wy
konawcy lub posiadaj^c^ Pelnomocnictwo,

8.6. Zmiana / wycofanie oferty:
8.6.1. Wykonawca moze przed uplywem terminu skladania ofert zmienic lub wycofac

ofert?,
8.6.2. 0 wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nalezy pisemnie powiadomic Za-

mawiaj^cego, przed uplywem terminu skladania ofert,
9. Wybor najkorzystniejszej oferty

9.1. Wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym cen? realizacji uslugi za 1 operat sza-
cunkowy i 1 opini? szacunkow^. Cena ma zawierac stawk? podatku Vat i ma bye po-
dana z dokladnosci^ do dwoch miejsc po przecinku.

9.2. Wykonawca kalkuluj^c cen? musi uwzgl?dnic wszystkie koszty wynikaj^ce z opisu
przedmiotu zamowienia oraz z umowy, ktora zostanie zawarta w wyniku niniejszego
post?powania, m.in. koszty ubezpieczenia, koszty eksploatacji sprz?tu i urz^dzeh,
koszty pracownicze oraz zysk Wykonawcy

9.3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj^cy zawiadomi Wykonawcow ubiega-
j^cych si? 0 zamowienie za posrednictwem poczty elektronicznej. Wyniki zapytania
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opublikowane zostan^ takze w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Minsk Mazo-
wiecki

9.4. W przypadku udzielenia zamowienia Wykonawcy, klorego oferta zoslaia wybrana jako
najkorzystniejsza, Wykonawca zobowi^zuje si? do zawarcia umowy zgodnej ze wzo-
rem - zai. Nr 2 i Nr 3, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiaj^cego.

9.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj^cy moze z^dac od Wykonawcy wyjasnien do-
tycz^cych tresci zlozonej oferty lub uzupelnienia dokumentow.

9.6. Zamawiaj^cy ma prawo odrzucic oferty nie spelniaj^ce warunkow udziatu w post?po-
waniu,

9.7. W przypadku gdy Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza
b?dzie uchyla} si? od zawarcia umowy Zamawiaj^cy moze wybrac ofert? najkorzyst
niejsza sposrod pozostatych, bez przeprowadzania ich ponownej ocen?, chyba ze za-
chodzi przeslanka uniewaznienia post?powania.

9.8. Zamawiaj^cy ma prawo uniewaznic post?powanie w kazdym czasie bez podania przy-
czyny.

9.9. Zamawiaj^cy ma prawo uniewaznic post?powanie szczegolnie w przypadku, gdy cena
najtahszej oferty przekracza kwot? srodkow jakie Zamawiaj^cy przeznaczyl na reali-
zacje zamowienia.

10. Termin zwi^zania z oferty:
10.1.Bieg terminu zwi^zania z oferty rozpoczyna si? wraz z uplywem terminu skladania

ofert, licz^c od dnia skladania ofert wl^cznie.
10.2. Wykonawca pozostaje zwi^any z oferty 30 dni

11. Sposob porozumiewania si? z Zamawiaj^cym
11.1. Do kontaktowania si? z Wykonawcami Zamawiaj^cy upowaznia:

11.1.1. Urszula Milewska - inspektor ds. gospodarki przestrzennej, tel. 25 756 25 11,
12. Zal^czniki:

12.1. Formularz cenowy- zal^cznik Nr 1.
12.2. Wzor umowy - zal^cznik Nr 2.
12.3. Wzor umowy RODO - zai^cznik Nr 3.
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