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ZapvraNrg oFERTowE
W zrvi4zku z realizacj4 projektu ,,Ochrona i przywracanie siedlisk ictrtiofauny w obszarze
Natura 2000 PLH 200002 Narwiariskie Bagna". wsp6lfinansowany ze Srodk6w Unii
Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko, Narwianski Park Narodowy
prosi o zloilenie oferfy na uslugg.

PRZEDMIOT ZAMoWTNNTN
jest:
obejmuj4ca
czynno$ci
notarialne w latach 2013-2014 dotyczqce nabywania na
o,Obsluga
wlasno$C Narwianskiego Parku Narodowego, nieruchomo$ci poloZonych na terenie powiatu
bialostockiego:
gminaN-apy;
a
b gmina Choroszcz;
c gmina Turo$ri Ko$cielna,
le24cych w granicach Narwiariskiego Parku Narodowego w celu bezterminowej ochrony
przyrody",
2. Zanlwienie obejmuje wykonywanie czynnoSci notarialnych, zgodnie z art.79 ustawy z
dnia 14lutego l99l r. Prawo o notariacie (Dz.U.22A08 r. Nr 189, poz.ll58 zp6in.zm.).
3. Realizacj a przedmiotowego zam6wienia przebiegad bgdzie nastgpujEc o: ZamauiE4cy
kazdorazowo okre$li przedmiot pojedynczego zlecenia na wykonanie czynnoSci, o kt6rych
mowa w pkt 1 . Wz6r zlecenra czynno$ci zawier a Zalqcznik nr 3 .
4. Czynno$ci notarialne wykonywane bqd4 zgodnie z ustaw4 z drrLa 14 lutego 1991 r. Prawo
o notariacie (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz.1l58 zp62n zm.).
5. Orientacyjnaliczba akt6w notarialnych, wyniesie ok. 10 i mo2e ulec zmniejszeniu lub
zwigkszeniu. Orientacyjna wartoSd nieruchomoSci planowanych do wykupieni al1cmie na
terenie 3 gmin wyniesie okolo 75 000 ztbrutto.
6. Zakap nieruchomoSci bgdzie wsp6lfinansowany przezUnig Europejsk4 ze Srodk6w
puropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i
Srodowisko, Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej orazbvdzet
patistwa.
7. Wykonawca nie mo2e powierzyd wykonania czg$ci lub calo$6 zam6wienia innej osobie z
zastrzeheriem art. 2l i22 ustawy zdnia 14lutego l99l r. Prawo o notariacie (tj. Dz, U. z
2008 r. Nr 189, poz.ll58 zp6inzm.).
8. W przypadku, gdy KancelariaNotarialna Wykonawcy znEdowat, sig bEdzie na terenie
1. Przedmiotem zam6wienia
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