Wrocław, dnia 23 maja 2019 r.
Znak pisma: AC-CD-WR.263.5.19

ZAPYTANIE OFERTOWE
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –
Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Zamawiający:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
Przedmiot zapytania ofertowego: Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość
rynkową nieruchomości położonej we Wrocławiu ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39 d, działka numer
39/1 AM 31, obręb Plac Grunwaldzki.
Zakres usługi:
Określenie wartości rynkowej całej zabudowanej nieruchomości gruntowej.
Cel wykonania operatu szacunkowego – określenie wartości nieruchomości w celu dokonania
rozporządzenia składnikami aktywów trwałych polegającego na zrzeczeniu się prawa użytkowania
wieczystego.
Opis nieruchomości podlegającej wycenie:
Zabudowana nieruchomość gruntowa położona we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39 d,
(działka o numerze ewidencyjnym 39/1, AM 31 o powierzchni 0,2368 ha) będąca w użytkowaniu
wieczystym.
Informacje dotyczące warunków zlecenia:
1) Operat szacunkowy stanowiący wycenę wartości rynkowej nieruchomości, należy przesłać na
adres korespondencyjny: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut
Badawczy ul. Parkowa 30, 51-616 Wrocław w formie papierowej w 3 egzemplarzach oraz w
formie elektronicznej, lub złożyć osobiście w siedzibie ul. Parkowa 30 we Wrocławiu.
2) Dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi będzie przedłożony operat (komplet)
i faktura lub rachunek.
3) Sposób i termin płatności za wykonanie usługi – przelew, 21 dni.
Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego: 2 lipca 2019 r.
Kryterium oceny ofert - 100% cena za wykonanie operatu.

Proponowana cena oferty:
W ofercie należy określić cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia,
jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie.
Złożenie oferty:
Ofertę na wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego należy przesłać na adres e-mailowy:
renata.lipinska@imgw.pl w terminie do 29 maja 2019 r.
Osoba do kontaktu w sprawie: Renata Lipińska tel. 71 32 00 110.
Załącznik:
1) klauzula RODO.

