
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Gmina Bodzechów zaprasza do składania propozycji cenowych na wykonanie wyceny 

nieruchomości celem ustalenia wzrostu wartości nieruchomości do naliczenia opłaty 

adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wycen nieruchomości oznaczonych jako: 

1. Działka nr 122/16 o  powierzchni 1,1968  ha,  a  po podziale oznaczona jako działki: 

122/19 i 122/20  położone w miejscowości Podszkodzie.  

2. Działka nr 704/4 o  powierzchni 0,9973 ha a po podziale oznaczona jako działki: 704/5, 

704/6, 704/7, 704/8, 704/9, 704/10, 704/11, 704/12, 704/13  położone w miejscowości 

Sudół.  

3. Działki nr 285 o  powierzchni 0,5500 ha, i 286  o  powierzchni  0,5700 ha, a po podziale      

oznaczone jako działki: 285/1, 285/2, 286/1, 286/2  położone w miejscowości Mychów  

Kolonia.    

4. Działka nr 606  o  powierzchni  1,31 ha,  a po podziale oznaczona jako działki: 606/1, 

606/2 położone w miejscowości Sudół.  .   

5. Działka nr 153  o  powierzchni  0,6500 ha,  a po podziale oznaczona jako działki: 153/1 i 

153/2 położone w miejscowości Stara Dębowa Wola.   

6. Działka nr 707/1  o  powierzchni  1,0800 ha, a po podziale oznaczona jako działki: 707/9, 

707/10, 707/11, 707/12, 707/13, 707/,14, 707/15, 707/16, 707/17, 707/18, 707/19  

położone w miejscowości Sudół.   

 

 

 W przypadku zaistnienia potrzeby potwierdzenia aktualności wykonanych operatów 

szacunkowych, rzeczoznawcy majątkowi w okresie 12 miesięcy od daty ich sporządzenia, 

potwierdzą  ich aktualność bez dodatkowego wynagrodzenia. 

Wyceny nieruchomości powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych. 

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.08.2019 r r. 

Propozycje cenowe oraz numer uprawnień zawodowych, numer: PESEL, REGON, NIP, 

a także numer decyzji o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, należy składać  

w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Propozycja cenowa na wykonanie wyceny 

nieruchomości celem ustalenia wzrostu wartości nieruchomości do naliczenia opłaty 

adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości” do dnia 20.05.2019 r. do godziny 10.00 

w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Reja 10, pok. 12 – 

sekretariat.  

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w pokoju nr 20 lub tel. 41 265-

38-38 wew. 39. Osoba prowadząca sprawę: Radosław Polak. 
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