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ZapyraNrs oFeRrowE

W zwi4zku z realizacj1 projektu ,,Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze
Natura 2000 PLH 200002 Narwianskie Bagna" wsp6lfinansowany ze Srodk6w Unii
Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko, Narwianski Park Narodowy
prosi o zlozerue oferty na uslugg.

PRZEDMIOT ZAM6WrNNr.q,
1 . Przedmiotem zam6wienia jest:

,,Obsluga obejmujqca c4'nno6ci notarialne w latach 2013-2014 dotyczqce nabywania na
wlasnoSd Narwianskiego Parku Narodowegoo nieruchomo6ci polo2onych na terenie powiatu
bialostockiego:
a / gmina Lapy;
b / gmina Choroszcz;
c / gmina Turo5ri KoScielna,
leh4cychw granicach Narwiafskiego Parku Narodowego w celu bezterminowej ochrony
przyrody".
2. Zam6vienie obejmuje wykonywanie czynnodci notarialnych, zgodnie z art.79 ustawy z
dnia l4lutego l99l r. Prawo o notariacie (Dz.TJ.22A08 r. Nr 189, poz.ll58 zp6inzm.).
3. Realizacja przedmiotowego zam6wienia przebiegad bEdzie nastgpuj4co: Zamawialqcy
kazdorazowo okre$li przedmiot pojedynczego zlecenia na wykonanie czynno$ci, o kt6rych
mowa wpkt 1. Wz6r zlecenia czynno$ci zatryrcraZaN1cznikw 3.
4' Czynno$ci notarialne wykonywane bgd4 zgodnie z ustaw4 z dtna 14 lutego 1991 r. Prawo
o notariacie (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz.1l58 zpbhn zm.).
5. Orientacyinalicrha akt6w notarialnych, wyniesie ok. 10 i moze ulec zmniejszeniu lub
zwigkszeniu. Orientacyjna wartoSd nieruchomoSci planowanych do wykupienia l4czniena
terenie 3 gmin wyniesie okolo 75 000 zNbrutto.
6. Zalrrrp nieruchomoSci bgdzie wsp6lfinansowany przezUnig Europejsk4 ze $rodk6w
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i
Srodowisko, Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej orczbudzet
pafstwa.
7. Wykonawca nie moze powierzyd wykonania czg6ci lub calo$i zam6wienia innej osobie z
zasttzeheriem art. 2l i22 ustawy z dnia 14 lutego l99l r. Prawo o notariacie (tj.Dz,IJ. z
2008 r. Nr 189, poz.ll58 zp6inzm.).
8. W przypadku, gdy Kancelaria Notarialna Wykonawcy znajdowaf sig bgdzie na terenie

DIa rozwoju Infrastruktury i Srodowiska
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Proiekt ,,Oehrona i przywracanie siedlisk ichtiofouny w obszarze Natura 2000 PLH 200002 Nar.wiariskie Bagna,,
wsp6ffinansowany ze Srodkdw Unii Europejskiej w ramaeh Progratnu Operacyjnego Infrastrulctura i Srodowisko


