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Informacje o ogłoszeniu 
Data publikacji ogłoszenia 
14-05-2020 
Termin składania ofert 
25-05-2020 
Numer ogłoszenia 
31142 
Status ogłoszenia 
Aktualne 
Miejsce i sposób składania ofert 
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim dla każdego lokalu osobno na Formularzu ofertowym – 
Załącznik nr 1. 
2. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 25 maja 2020 r., do godz. 1000 w 
siedzibie Kupującego w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, w Biurze Obsługi Klienta, osobiście lub 
pocztą na adres Kupującego. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Sprzedawcy, nazwę i adres 
Kupującego oraz napis: „Oferta na nabycie prawa własności jednego wolnego lokalu mieszkalnego 
zlokalizowanego w miejscowości Gogolin lub Zdzieszowice, z przeznaczeniem na mieszkanie 
chronione”. 
3. Oferta otrzymana przez Kupującego po ww. terminie zostanie zwrócona Sprzedawcy bez 
otwierania. 
4. Sprzedawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem 
upływu do jej składania. 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
Aneta Mielczarczyk – Inspektor w Wydziale Rozwoju i Współpracy 
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 
tel. 77 40 74 342 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest nabycie prawa własności jednego wolnego lokalu mieszkalnego 
zlokalizowanego w miejscowości Gogolin lub Zdzieszowice, z przeznaczeniem na mieszkanie 
chronione, w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających 
problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej III edycja”, który jest 
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 
-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 08.01 – Dostęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych. 
Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 
1. Lokal mieszkalny (minimum 2 pokojowy) musi znajdować się w miejscowości Gogolin lub w 
Zdzieszowicach i składać się min. z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, WC i łazienki (opcjonalnie 
toaleta może znajdować się w łazience – jako jedno pomieszczenie) oraz balkonu i piwnicy. Całkowita 
powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może być mniejsza niż 40 m2 i nie większa niż 69 m2, 
przy czym powierzchnia użytkowa każdego z minimum dwóch pokoi nie może być mniejsza niż 12 m2 
2. Sprzedawany lokal musi być związany z udziałem w gruncie, na którym jest posadowiony budynek 
mieszkalny, w którym mieści się lokal. 
3. Przedmiotowe lokale mieszkalne oraz nieruchomość, w której się znajdują nie powinny być 
obciążone ciężarami i hipotekami oraz nie mogą toczyć się też w stosunku do nich żadne 
postępowania uniemożliwiające prawidłowość ich nabycia. 
4. Sprzedający zobowiązuje się udostępnić lokal mieszkalny komisji oceniającej złożone oferty w celu 
weryfikacji i dokonania oceny stanu technicznego oferowanego do sprzedaży mieszkania tj.:  
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1) stanu instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej oraz CO (preferowana z sieci 
ciepłowniczej), 
2) stanu stolarki okiennej i drzwiowej, 
3) stanu ścian, sufitów i podłóg, 
4) stanu łazienki i WC, 
5) stanu zabudowy stałej o ile znajduje się w mieszkaniu i jest wliczona w cenę mieszkania. 
5. Sprzedający zobowiązuje się do udostępnienia lokalu mieszkalnego celem sporządzenia Operatu 
Szacunkowego. Operat Szacunkowy będzie sporządzony dla wybranych przez Kupującego mieszkań i 
w wyznaczonym przez Kupującego terminie. 
6. Sprzedający zobowiązuje się wraz z ofertą złożyć pełną dokumentację zdjęciową oferowanego 
mieszkania, dokładne zdjęcia każdego pomieszczenia na nośniku elektronicznym płyta CD lub DVD. 
Kategoria ogłoszenia 
Dostawy 
Podkategoria ogłoszenia 
Dostawy inne 
Miejsce realizacji zamówienia 
Województwo: opolskie Powiat: krapkowicki  
Opis przedmiotu zamówienia 
Cel zamówienia 
Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy 
zastępczej 
Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest nabycie prawa własności jednego wolnego lokalu mieszkalnego 
zlokalizowanego w miejscowości Gogolin lub Zdzieszowice, z przeznaczeniem na mieszkanie 
chronione, w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających 
problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej III edycja”, który jest 
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 
-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 08.01 – Dostęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych. 
Kod CPV 
70120000-8 
Nazwa kodu CPV 
Kupno i sprzedaż nieruchomości 
Harmonogram realizacji zamówienia 
Finalizacja transakcji zakupu lokalu mieszkalnego musi zostać dokonana do dnia 24 czerwca 2020 r. – 
podpisanie aktu notarialnego. 
Załączniki 

• Zaproszenie do złożenia oferty  
Pytania i wyjaśnienia 
Brak pytań i wyjaśnień  
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 
1. W celu oceny spełniania przez Sprzedającego warunków udziału w postępowaniu, Kupujący 
wymaga złożenia następujących dokumentów: 
1) Formularza ofertowego – Załącznik nr 1, 
2) opisu każdego lokal zgodnie z załącznikiem Nr 1, oraz dołączenia zdjęć wnętrz wraz z rzutem 
mieszkania (może być odręczny szkic), (zdjęcia na nośniku elektronicznym płyta CD lub DVD), 
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3) kserokopii potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego formę własności 
mieszkania, których sprzedaż dotyczy. 
Ocena oferty 
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 
1. Cena (koszt) 30 % 
2. Stan techniczny mieszkania 50 % 
3. Usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynku 20 % 
 
Nr kryterium 
1 Cena (koszt) 
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 *30% 
gdzie: 
- Cmin – najniższa spośród wszystkich ofert  
- Cof – podana w ofercie ocenianej 
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie całkowitej ceny sprzedaży mieszkania wraz 
z wyposażeniem, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 
Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie powyższego wzoru. 
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 30 pkt. 
2 Stan techniczny mieszkania (ocena indywidualna każdego z członków komisji podczas wizji 
w terenie): 
Liczba punktów = (Pof/Pmax) * 100 * 50% 
gdzie: 
1. Stan instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej oraz CO (preferowana z sieci 
ciepłowniczej) – max 10 pkt 
2. Stan stolarki okiennej i drzwiowej – max 10 pkt 
3. Stan ścian, sufitów i podłóg – max 10 pkt 
4. Stan łazienki i WC – max 10 pkt 
5. Stan zabudowy stałej o ile znajduje się w mieszkaniu i jest przeznaczona do sprzedaży – 10 pkt 
- Pof – ilość punktów przyznanych przez członków komisji oceniającej 
- Pmax – największa ilość punktów zgodnie z punktacją 
Ocena „stanu technicznego domu” dokonana zostanie na podstawie sumy punktów zgodnie z 
indywidualną oceną członków komisji. 
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 50 pkt. 
3 Usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynku 
Liczba punktów = (Pof/Pmax) * 100 * 20%, na punktację składa się: 
1. Parter – 20 
2. I piętro – 15 
3. II piętro – 10 
4. III piętro – 5 
5. IV piętro - 0  
gdzie: 
- Pof – wartość punktów za usytuowanie lokalu mieszkalnego 
- Pmax – największa ilość punktów za usytuowanie lokalu mieszkalnego 
Zamawiający - Wnioskodawca 
Nazwa 
Powiat Krapkowicki 
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Adres 
Kilińskiego 1 
47-303 Krapkowice 
opolskie , krapkowicki 
Numer telefonu 
774074300 
Fax 
774074380 
NIP 
1990111672 
Numer naboru 
RPOP.08.01.00-IZ.00-16-003/19 
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