
 Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 415892-2013 z dnia 2013-10-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Województwa 

Podkarpackiego położonej w Rzeszowie, oznaczonej jako działki nr:... 

Termin składania ofert: 2013-10-22  

 

Numer ogłoszenia: 416252 - 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 415892 - 2013 data 14.10.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, woj. 

podkarpackie, tel. 017 8501776, fax. 017 8501701. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).  

 W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych 

określających wartość rynkową nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej 

własnością Województwa Podkarpackiego położonej w Rzeszowie, oznaczonej jako 

działki nr: 411/14 o pow. 1.2967 m2, nr 411/13 o pow. 981m2, i nr 409/5 o pow. 182m2 

obręb 214. W/w działki objęte są księgą wieczystą RZ1Z/00114367/8 - cel wyceny: zbycie 

nieruchomości Operaty szacunkowe należy wykonać w dwóch egzemplarzach - oryginał i 

kopia. Jeden egzemplarz operatu musi zawierać załączniki w formie oryginałów wydanych 

przez właściwe organy, tj.: odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, kopie 

map ewidencyjnych i zasadniczych, dokumenty potwierdzające przeznaczenie 

wycenianych nieruchomości w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy bądź 

Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy...  

 W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu 

szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

będącej własnością Województwa Podkarpackiego położonej w Rzeszowie, oznaczonej 

jako działki nr: 411/14 o pow. 1.2967 m2, nr 411/13 o pow. 981m2, i nr 409/5 o pow. 

182m2 obręb 214. W/w działki objęte są księgą wieczystą RZ1Z/00114367/8 - cel wyceny: 

zbycie nieruchomości Operat szacunkowy należy wykonać w dwóch egzemplarzach - 

oryginał i kopia. Jeden egzemplarz operatu musi zawierać aktualne na dzień jego 

sporządzenia załączniki w formie oryginałów wydanych przez właściwe organy, tj.: kopie 

map ewidencyjnej i zasadniczej w części obejmującej nieruchomość, wypis z ewidencji 

gruntów, odpis z planu zagospodarowania przestrzennego..  

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).  

 W ogłoszeniu jest: 22.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 

4, pok. nr 207...  

 W ogłoszeniu powinno być: 23.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 

4, pok. nr 207. 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=415892&rok=2013-10-14

