
Z A P R O S Z E N I E    do  składania    ofert  

Starostwo Powiatowe w Kłobucku zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej opisanych 
zadań :
Zadanie 1
- wycena nieruchomości drogowej ( grunt ) oznaczonej jako działka nr 459/2 o pow. 296m² 

obręb  Zawady  gm.  Popów  dla  celów  odszkodowania  z  art.  73  ustawy  z  dnia  13 
października  1998r  –  Przepisy  wprowadzające  ustawy  reformujące  administrację 
publiczną ( Dz.U. Nr 133 poz. 872 ze zm. )

Zadanie 2
- wycena nieruchomości drogowej ( grunt) oznaczonej jako działka nr  1173/1 o pow. 22 m² 

obręb  Miedźno  gm.  Miedźno  dla  celów  odszkodowania  z  art.  73  ustawy  z  dnia  13 
października  1998r  –  Przepisy  wprowadzające  ustawy  reformujące  administrację 
publiczną ( Dz.U. Nr 133 poz. 872 ze zm. )     

Zadanie 3
- wycena nieruchomości drogowej ( grunt) oznaczonej jako działka nr  48/4 o pow. 137 m² 

obręb Popów gm. Popów dla celów odszkodowania z art. 73 ustawy z dnia 13 października 
1998r – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz.U. Nr 
133 poz. 872 ze zm. )    

 Zadanie 4
- wycena nieruchomości drogowej ( grunt) oznaczonej jako działka nr  846/5 o pow. 19 m² 

obręb  Zagórze  m.  Kłobuck  dla  celów  odszkodowania  z  art.  73  ustawy  z  dnia  13 
października  1998r  –  Przepisy  wprowadzające  ustawy  reformujące  administrację 
publiczną ( Dz.U. Nr 133 poz. 872 ze zm. )    

 Zadanie 5
- wycena nieruchomości drogowej ( grunt) oznaczonej jako działka nr  1072/3 o pow. 259 m² 

obręb  Zagórze  m.  Kłobuck  dla  celów  odszkodowania  z  art.  73  ustawy  z  dnia  13 
października  1998r  –  Przepisy  wprowadzające  ustawy  reformujące  administrację 
publiczną ( Dz.U. Nr 133 poz. 872 ze zm. )    

 Zadanie 6
- wycena nieruchomości  (  grunt)  w Kłobucku ul.  Śląska 17,  oznaczonej  jako działka nr 

3415/1 o pow. 1462 m² obręb Kłobuck do celów ustalenia opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania  wieczystego w prawo własności  na  mocy ustawy z  dnia  29  lipca  2005r o 
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. 
Nr 175 poz. 1459 ze zm. ) 

 
Ustala się termin wykonania usługi -  30 dni od daty zlecenia .
Przy wyborze oferty Starostwo Powiatowe będzie kierować się ceną brutto za usługę .
Oferty  pisemne na wykonanie  odrębnie  dla  każdego  zadania  należy  składać  w zaklejonej 
kopercie z oznaczeniem sprawy  OFERTA nr GKN.3422/00022/09  w  terminie  do  dnia 15 
października 2009r do godz. 15.30  w Kancelarii Starostwa - pokój nr 25 .
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 16 października 2009r o godz.  10.30 .
Wybrany oferent zostanie telefonicznie powiadomiony o terminie zawarcia umowy- zlecenia.  
Bliższą  informację dotyczącą zakresu oferty można uzyskać w Wydziale  GKN – pokój nr 
136 ,  tel 034 3109562 .

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  może zostać  unieważnione w przypadku,  gdy cena 
najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie 
zadania .  

Kłobuck dnia  02.10.2009r                                                              


