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Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – modyfikacja 1 
 

dotyczy:    wykonanie operatów szacunkowych dla budynków Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. 

ETAP I – budynki w trakcie procedury oddawania do użytkowania, 

ETAP II – budynki eksploatowane. 
 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. na podstawie art  4, ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 t.j. ) 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie 23 operatów dla budynków Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. 

 

ETAP I – budynki w trakcie procedury oddawania do użytkowania: 

1) ul. Łomżyńska 20, 

2) ul. Włodarzewska 63 i 63 A, 

3) ul. Stalowa 29 

 

oraz ETAP II – budynki eksploatowane: 

1) ul. Nasielska 36/38, 

2) ul. Szaserów 69/71, 

3) ul. Łukowska 27, 

4) ul. Mińska 52/54, 

5) ul. Mińska 56, 

6) ul. Szaserów 133, 

7) ul. Św. Stanisława 8, 

8) ul. Zawiszy 6, 

9) ul. Osowska 82, 

10) ul. Opalińska 5/7, 

11) ul. Jankowska 6, 

12) ul. Sąchocka 7, 

13) ul. Agrestowa 8 i 8a, 

14) ul. Jagienki 6, 

15) ul. Jagienki 8, 

16) ul. Jagienki 10, 

17) ul. Bysławska 87, 

18) ul. Bysławska 89, 

19) ul. Domaniewska 35 ABC, 

20) ul. Pory 58 

 

zgodnie z wytycznymi banku kredytującego. 
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Szczegółowy zakres prac obejmuje: 

1. Wykonanie operatów szacunkowych zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 778 ze zm.); 

2) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 

ze zm.); 

3) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 Nr 207 poz. 2109 ze zm.); 

4) Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM Warszawa 2004 r.); 

5) Wytycznymi dla rzeczoznawców majątkowych w zakresie sporządzania operatu 

szacunkowego nieruchomości proponowanych na przyjęcie lub stanowiących zabezpieczenie 

wierzytelności BGK – załącznik nr 1 do umowy, 

6) innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

2. Wykonanie każdego operatu szacunkowego w dwóch wersjach papierowych i wersji 

elektronicznej. Wersja elektroniczna musi zawierać cały przekazany operat w wersji 

papierowej wraz ze wszystkimi załącznikami i podpisami.  

 

Termin wykonania: ETAP I – do 4 tygodni od dnia podpisania umowy, ETAP II – do 6 tygodni od 

daty podpisania umowy.  

 

Płatność za wykonanie prac: po protokolarnym odbiorze ETAPU II.   

 

Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty: 

− aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji                     

i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

− wypełniony druk oferty- załącznik nr 1. 

 

Ofertę należy złożyć pisemnie w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 26.09.2019 roku do godz. 

09.30 w Biurze Zarządu przy ul. Kordeckiego 19 lok 5, z adnotacją: 

„Oferta na wykonanie operatów dla budynków Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o.” 

  NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

26.09.2019 r. godz. 09.30 

     

Załączniki: 

• druk oferty – załącznik nr 1  

• wzór umowy – załącznik nr 2 

• klauzula informacyjna – załącznik nr 3 

• Wytyczne dla rzeczoznawców majątkowych w zakresie sporządzania operatu 

szacunkowego nieruchomości proponowanych na przyjęcie lub stanowiących zabezpieczenie 

wierzytelności BGK – załącznik nr 4 

• Oświadczenie rzeczoznawcy majątkowego – załącznik nr 5 

 

       Osoba do kontaktu w kwestii zamówienia: p. Katarzyna Kluska, tel. +48225126404, e-mail: 

katarzynakluska@tbswp.pl  

 

 

Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

mailto:katarzynakluska@tbswp.pl
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                   Załącznik nr 1 

 

                  .............................., dnia........................ 

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

       (pieczątka Wykonawcy) 

 

          

OFERTA WYKONAWCY 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 

polegającego na: wykonaniu operatów szacunkowych dla budynków Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. 

ETAP I – budynki w trakcie procedury oddawania do użytkowania, 

ETAP II – budynki eksploatowane 
 

za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie netto ...................................... zł, plus podatek VAT 

…………......................, co stanowi łącznie kwotę brutto ...................................... zł.  

Słownie: ........................................................................................................................................ 

Uśrednioną cena jednostkowa 1 szt. operatu szacunkowego netto ...................................... zł. 

 

Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy. 

 

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji przyszłego świadczenia 

umownego oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. 

Wszelką korespondencję  w sprawie  niniejszego postępowania należy kierować na adres:  

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

osoba do kontaktów z zamawiającym: ............................................................................................................ 

numer telefonu: .......................................... e-mail: .......................................... 

Oświadczamy, że  

1. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.* 

2. Uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

3. Zapoznaliśmy się i nie wnosimy uwag do warunków zapytania oraz projektu umowy 

1 ) rozporządzenie 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).  

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 

4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa ( w takim przypadku prosimy o 

usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 
                                                                                    ….............................................................. 

                          (podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej) 


