
        Grudziądz, dnia 24.01.2018 r. 
 
 
 
 

Zaproszenie do złoŜenia oferty cenowej 
 

na usługę wyceny w formie opracowania i ekspertyzy nieruchomości zaliczanej do inwestycji 
w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz wycena nieruchomości jako środka trwałego 
jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości w celu określenia wartości rynkowej 
nieruchomości gruntowej zabudowanej w celu  zabezpieczenia wierzytelności. 

 
 

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego ul. Rydygiera 15/17     
w Grudziądzu zaprasza do złoŜenia oferty cenowej na usługę wyceny nieruchomości  
gruntowej zabudowanej budynkiem „kuchni” z tunelem podziemnym połoŜonej przy ul. 
Warszawskiej w Grudziądzu wpisanej do Księgi Wieczystej nr TO1U/00043181/6 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grudziądzu, obręb 0121 Grudziądz miasto, działka nr 
59/4.  
Opis nieruchomości: działka o obszarze 1,1444 ha zabudowana budynkiem „kuchni”              
o  powierzchni uŜytkowej  4 400 m2 w uŜytkowaniu Regionalnego Szpitala Specjalistycznego 
im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.  
 
Termin wykonania zamówienia – do 7 dni od daty zawarcia umowy. 
 
Ofertę moŜe złoŜyć Wykonawca będący rzeczoznawcą majątkowym lub Wykonawca, który 
dysponuje co najmniej 1 osobą będącą rzeczoznawcą majątkowym, tj. posiadającą 
uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, o których mowa w art. 191 
ust. 1 w związku z art. 177 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). 
 
Dokumenty jakie naleŜy złoŜyć wraz z ofertą: 
1. formularz oferty – wg załączonego formularza  
2. kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem uprawnień zawodowych w zakresie 

szacowania nieruchomości, o których mowa w art. 191 ust. 1 w związku z art. 177 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami    (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z 
późn. zm.). 

3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Załącznik do oferty. 
 

Ofertę naleŜy zamieścić w zamkniętej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia: 
 

„Oferta cenowa na usługę wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem 
„kuchni” z tunelem podziemnym połoŜonej przy ul. Warszawskiej w Grudziądzu”  

oraz 
„Nie otwierać przed 01.02.2018 r. godz. 13.00” 

 



Ofertę naleŜy złoŜyć w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr Władysława 
Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, budynek „T” I piętro , pok. 108 a, 
codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niŜ do 
01.02.2018 r. godz. 12.30. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2018 r. o godz. 13.00 w Regionalnym Szpitalu 
Specjalistycznym im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ul. L. Rydygiera 15/17,     
w Dziale Zamówień Publicznych pok. 07 (parter budynku „T”).Wykonawcy mogą być obecni 
przy otwieraniu ofert. 
 
Kryterium wyboru oferty będzie najniŜsza cena. 
 
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Maria 
Kurowska tel. 56 6413464 
 
 
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmiany treści lub odwołania niniejszego 
postępowania. 
 
 
 Z uwagi na fakt, Ŝe w przedmiotowym zamówieniu wartość szacunkowa nie przekracza 
równowartości 30 000 euro, nie mają zastosowania przepisy Ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. 
 
 
 
 



Załącznik do oferty 
 
 
............................................................. 
      (nazwa i siedziba Wykonawcy 
 

      
 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU 
ZAMÓWIENIA 

 
 

1.  Niniejszym oświadczam, Ŝe posiadam wymagane uprawnienia zawodowe w zakresie 
 szacowania nieruchomości, o których mowa w art. 191 ust. 1 w związku z art. 177 
 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. 
 poz. 1774 z późn. zm.), umoŜliwiające wykonanie zamówienia i osobiście będę 
 wykonywał przedmiot zamówienia.* 
  

 Imię i nazwisko .......................................................................................................... 

 Nr uprawnień   ............................................................................................................. 

 Data wydania uprawnień ......................................................................................... 

 (w załączeniu kopia uprawnień) 
 
2.  Niniejszym oświadczam, Ŝe dysponuję /będę dysponował* osobą, która  posiada 
 uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, o których 
 mowa w art. 191 ust. 1 w związku z art. 177 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
 gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), 
 umoŜliwiające wykonanie zamówienia.* 
  
 
 Imię i nazwisko  

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

 Nr uprawnień    

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

 Data wydania uprawnień 

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

 Podstawa do dysponowania osobą .................................................................................. 

 (w załączeniu kopia uprawnień) 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 

........................   ................................................................................... 
       data    podpis upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy 



 
 

OFERTA 
 
............................................................. 
      (nazwa i siedziba Wykonawcy 
 
       
      Do 
      Regionalnego Szpitala Specjalistycznego 
      im. dr Władysława Biegańskiego 
      w Grudziądzu 
 

 

 

 
na usługę wyceny w formie opracowania i ekspertyzy nieruchomości połoŜonej przy          
ul. Warszawskiej w Grudziądzu w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości 
gruntowej zabudowanej budynkiem „kuchni” z tunelem podziemnym, połoŜonej przy           
ul. Warszawskiej w Grudziądzu, w celu  zabezpieczenia wierzytelności. 
 
 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
 
brutto ....................................................... zł  
 
słownie: ....................................................................................................................................... 
 
 netto ....................................................... zł  
 
słownie: ....................................................................................................................................... 
 
wartość podatku VAT ....................................................... zł  
 
słownie: ....................................................................................................................................... 
 
 
2. Oświadczam, Ŝe akceptuję wzór umowy i zobowiązuję się do zawarcia umowy na 

wymienionych warunkach. 
 
3. Oświadczam, iŜ niniejszego zamówienia nie powierzę podwykonawcom / powierzę 

podwykonawcom * w następującym zakresie:  
 

1)  ……………………………  
 
 2)  …………………………… 

*niepotrzebne skreślić 
 
 

....................  .................................................................................    
     data   podpis upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy 



 
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA /ODBIORU PRAC 

 
 
Spisany w dniu ................... r. w Grudziądzu, w sprawie przekazania opracowań i ekspertyz  
obejmujących wycenę nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem „kuchni” z tunelem 
podziemnym połoŜonej przy ul. Warszawskiej w Grudziądzu  
 
pomiędzy: 
ZAMAWIAJ ĄCY: Regionalny Szpital Specjalistyczny im Dr Władysława Biegańskiego  
ul. Rydygiera 15/17 , 86-300 Grudziądz 
 
WYKONAWCA: ................................................................................................................. 
 
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu opracowanie i ekspertyzę wykonane na podstawie 
umowy nr .................. z dnia ............................... w formie papierowej - 2 egzemplarze dla  
objętej wyceną nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem „kuchni” z tunelem 
podziemnym połoŜonej przy ul. Warszawskiej w Grudziądzu.  

 
Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla  
kaŜdej ze Stron. 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY        WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
WZÓR UMOWY 

UMOWA Nr ......//2018 
zawarta w dniu ……………………………….. r. 

 
pomiędzy:  
Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym im. dr Władysława Biegańskiego 
ul. Rydygiera 15/17 , 86-300 Grudziądz 
reprezentowanym przez: 
........................................................................................................., 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  
 
a 
......................................................... 
......................................................... 
........................................................., 
reprezentowanym przez ........................................................., 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,  
 

 
§ 1. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest wycena w formie opracowania i ekspertyzy 
nieruchomości zaliczanej do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz 
wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej jako środka trwałego jednostek w rozumieniu 
ustawy o rachunkowości  w celu zabezpieczenia wierzytelności.. 
Wycenie podlegać będzie nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem „kuchni”              
z tunelem podziemnym połoŜona przy ul. Warszawskiej w Grudziądzu wpisana do Księgi 
Wieczystej nr TO1U/00043181/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Grudziądzu, obręb 
0121 Grudziądz miasto, działka nr 59/4.  
Wykonawca sporządzi wycenę w formie opracowania i ekspertyzy w wersji papierowej         
w  2 egzemplarzach. 
Termin wykonania zamówienia -  do 7 dni od daty zawarcia umowy. 
Informacje i materiały niezbędne do wykonania zamówienia objętego niniejszą umową 
Wykonawca uzyska we własnym zakresie. 
Z wykonanej wyceny musi jednoznacznie wynikać wartość rynkowa przedmiotowej 
nieruchomości gruntowej zabudowanej.  
 

§ 2. 
Wykonaną wycenę nieruchomości Wykonawca składa, wraz z protokołem przekazania prac  
w siedzibie Zamawiającego.  
Zamawiający dokonuje odbioru lub odmawia odbioru w terminie 3 dni od daty dostarczenia 
przedmiotu umowy Zamawiającemu. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o odmowie odbioru i jej przyczynie w formie 
pisemnej, wyznaczając jednocześnie termin na usuniecie wad lub błędów nie krótszy niŜ 4 dni 
od dnia zawiadomienia Wykonawcy o odmowie odbioru. 
Koszty usunięcia wad, naniesienia poprawek i uzupełnień ponosi Wykonawca.  



Dowodem dokonania odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru 
przedmiotu zamówienia. 

§ 3. 
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy całkowite wynagrodzenie z tytułu 
realizacji niniejszej umowy, w wysokości brutto: ................ zł (słownie: 
.................................................................................................... złotych). 
netto ............................zł (słownie: .......................................................................złotych), 
zgodnie z ofertą złoŜoną przez Wykonawcę. 
Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury nie 
później niŜ w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Podstawą do 
wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół odbioru przedmiotu 
zamówienia. 

§ 4. 
Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych: 
- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości netto umowy za kaŜdy 

dzień zwłoki,  
- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5 % wartości netto 

umowy. 
§ 5. 

Wykonawca zobowiązuje się usunąć we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie wady, 
jakie ujawnią się w okresie 12 miesięcy od dnia odbioru wykonanej wyceny, w terminie 7 dni 
od dnia zgłoszenia ich przez Zamawiającego. 
W przypadku nie usunięcia wad, Zamawiający zleci wykonanie wyceny innemu 
rzeczoznawcy majątkowemu i kosztem jej sporządzenia obciąŜy Wykonawcę. 

 
§ 6. 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 7. 
Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy poddane będą pod rozstrzygnięcie 
Sądu miejscowego właściwego dla Zamawiającego. 
 

§ 8. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze 
stron. 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA   


