
RK.6830.2.2017 Sadkowice, dnia2Ż'05'2011 r'

wÓJT GMlNY
96-206SADKOWICE ZAPYTANIEOFERTOWE

Dotyczy: zamówienia o wańości szacunkowej nieprzebaczającej wyrażonej w złotych

równowańości 30 000 euro.

. Gmina Sadkowice zaprłsz^ do składania ofert na:

,,Wykonanie rozgraniczenia w miejscowości Jajkowice''

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Sadkowicę, Sadkowice 129 A, 96-206 Sadkowice

II. oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu rozgraniczenia działek

położonych w miejscowości Jajkowice gm' Sadkowice pomiędzy działkami
óznaczonymi numerami ewidencyjnymi 360, 361 i 36Ż a działką oznaczoną nr 157

stanowiącą drogę.

III, KRYTERIA OCENY OFERTY:

Kryterium ocenv stanowić będzie:

cena - 10070

Wzór do obliczenia punktowego:

Cena najniższa
x 100 pkt x 100%

Cęna badana

Za najkorzystniej szą ofer1ę zostanię uznana oferta, która uzyska na1wyższą ilośó punktów

i zostaną spełnione wszystkie warunki w1łrikające z ninlejszego zap5Ąania cenowego.

lv. MIEJSCE oRAZ TERMIN SKŁADANIA oFERT

Mieisce skladania ofert:

l) w formie pisemnej (w zaklejonej kopercie) w siedzibie Zamawiającego pod

adręsem:
Urząd Gminy w Sadkowicach
Sadkowice I29A,96-206 Sadkowice, pokój rrr 1 sekretariat
z dopisk iem na kopercie:
Oferta - Wykonanie rozgraniczenia w miejscowości Jajkowice gmina

Sadkowice



lub
na adres email:
ug@gminasadkowice.pl (oferta powinna być podpisana i przesłana w formie skanu)
lub
faksem na numer 46 8f5 61 91

Termin składania ofert:

do dnia 20 czerwca 2017 r. do sodz. 15:30.

V. SPosÓB REALIZACJI ZAMoWIENIA:

1) Wykonawca wykonana kompletną dokumentację związan4 z w/w rozgraniczeniem

i cz1łrności techniczne zgodnie z ustawą Z dnia l7 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne (t j. Dz. U. z 2016 r. poz' 16Ż9 ze zm.) oraz Rozporządzeniem

Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki

Zyłvnościowej z dnl,a 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości
(Dz. U . z 1999 r. Nr 45 poz. 453).

Kompletny operat z rozgraniczenia nieruchomości zostanie złożony przez

Wykorrawcę, któIego ofefta zostanie wybrana, do Starostwa Powiatowego

w Rawie Mazowieckiej w celu przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego

i kar1ograficznego, a następtrie wraz z pieczęciami potwierdzającyrrri przyjęcie do

państwowego zasobu przekazany ptzez Wykonawcę Zamawiającemu, co zostanie

potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.
2) W ramach zamówienia Wykonawca wykona w szczególności następujące

czynności:
- analizę Stanu prawnego nieruchomości,
- wyznaczy termin i przeprowadzi czynności rozgraniczeniowych na gruncie,

- sporządzeni stosowną dokumentację geodezyjną celem wydania decyzjl

administracyjnej.
3) Zamówienie zostanie wykonane przez geodetę uprawnionego.

4) Przed podpisaniem umowy Wykonawca, który złoży najkorzystniej szą ofertę,

dołączy kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez osobę realizującą

zamówi enie uprawnienia zawodowe w zakresie r ozgr aticzania nieruchomo ści'

5) Za\eca Się, aby Wykonawcy pozyskali dla siebie na swoją własną

odpowiedzialnośÓ i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne

w przygotowaniu ofeny oraz przy zawieraniu uLnowy. Koszty z tym związane
ponosi Wykonawca.

6) Szczegółowy zakres prac zostanię ustalony w umowie po wyborze
naj korzystr-riej szej o feńy.

2)

3)



VI. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

120 dni od podpisania umowy.
Terminem zakonczenla realizacji zadania stanowrącego przedmiot umowy jest data

sporządzenie i podpisania przez obydwie Strony umowy protokołu zdawczo_odbiorczego
potwierdzającego dostarczęnie przez Wykonawcę Zamawiającemu kompletnego operatu

rozgraniczeniowego wraz z pieczęciami potwierdzającymi przyjęcie operatu do

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Starostwo Powiatowe
w Rawie Mazowieckiej

vII. sPosÓB ZŁożENIA oFERTY:

l. ofertę podpisaną przez oferenta naleŻy złożyć na załączonym formularzu (załącznik
nr 1).

2. Cenę podaną w ofercie należy okeślió z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku'
3. Cęna podana w ofercie jest ceną ryczałtową - musi obejmować wszystkie koszty

związane z rea|izacją całego przedmiotu zamówienia.
4.

5.

Tetmin związania oferlą wynosi 30 dni.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferly Zamawtający przekaże
Wykonawcy, którego ofefta zostanię wybrana jako najkorzystniej sza, irrformację
o terminie podp isan ia umowy.

VIII. POSTANOWIENIA KONCOWE

Wójt Gminy Sadkowice może unieważnić niniejsze postępowanie i odstąpió od zawarcia
uniowy, jeżeli najniższa oferta przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sflnansowanie zadania lub gdy wykonawca przed podpisaniem umowy nie dostarczy

dokumentów potwierdzaj ących uprawnienia zawodowe niezbędne do realizacji
zamówienia. Umowa do jej ważności wymaga formy pisemnej.

Załącznlki:

1. Formularz olerlowy
irl

L\0),o



(pieczęć Wykonawcy)

zalacznik nr 1

OFERTA
(bez stosowania ustawy-Prawo zamówień publicznych -wartość zamówienia poniżej

30 tys. euro)

1. Przedmiot zamówienia:

,,Wykonanie rozgraniczenia w miejscowości Jajkowice''

Dane dotyczące Wykonawcy:

Na2wa.................

Siedziba...............

Nr telefonu faks.,...,.......,........

m NIP.................,

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Sadkowice, Sadkowice l29A

96-206 Sadkowice

oferujemy realizację kompletnego zamówienia za wynagrodzeniem rvczałtowvm :

w kwocie............. ....................zł brutto

(słownie kwota brutto:...............'...

Sposób wyliczenia:



2. oświadczamy, że w cenie naszej ofeńy zostały uwzględnione wszystkie koszty
wykonania kompletnegozamówienia.
3. oferujemy wykonanie są usługi polegającej na wykonaniu rozgraniczenia działek
położonych w miejscowości Jajkowice gm. Sadkowice pomiędzy oznacz. nr 360' 36l
i 362 a dzialką oznaczoną numerem ewidencyjnym l57.
4. oświadczamy, że wykonamy kompletną dokumentację i czynności techniczne zgodnie

Z ustawą z dnia 1] maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z2016 r.

poz' 1629 ze zm) oraz Rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Rolnictwa i Gospodarki Zyłvnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r' w sprawie

rozgraniczania nięruchomości (Dz. U . z 1 999 r. Nr 45, poz. 453)'

Kompletny operat Z rozgraniczenia nieruchomości zostanie złożoly przez nas do Starostwa

Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w celu przyjęcia do państwowego zasobu

geodezyjnego i kanograficznego. a następnie wraz z pieczęciami pot wlerdzając1 ln i

przyjęcie do państwowego zasobu przekazany przez nas Zamawiającemu, co zostanie

potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.
Wykonanry w szczególności rT astępujące czynności:
- analizę stanu prawnego nieruchomości,
- wyznacZy temin i przeprowadzi czynności rozgraniczeniowych na gruncie,
- sporządzeni StoSowną dokumentację geodezyjną celem wydania decyzji administracyj nej .

5. oświadczanry, że zdoby|iśmy wszelkie konieczne informacje potrzebne do

przygotowania oferty oraz wykonamy kompletne zadanie opisane szczegółowo w
niniej szym zapltaniu ofertowym.
6' oświadczanry, że posiadamy uprawnienia do wykon1'wania niniejszego zadalta oraz
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie i dysponujemy osobami zdolnymi do

wykonania kompleksowego zadania.
7. oświadczanry, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia
umowy w nriejscu r termirrie wyznaczonym przez Zamawta1ącego. Przed podpisaniem

umowy dostarczymy dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe niezbędne do

realizacji zamówienia.
8. fermln wykonania zanlórł ienia:
120 dni od podpisania umowy.
Tetminem zakończenia realizacji zadania stanowiącego przedmiot umowy jest data

sporządzenie i poclpisania przez obydwie strony umowy protokofu zdawczo-odbiorczego
potwierdzaj ącego dostarczęnie przez Wykonawcę Zamawiającemu kompletnego operatu

rozgraniczeniowego wraz z pieczęciami potwierdzającymi przyjęcie operatu do

państwowego zasobu geodezyjnego i kańograficznego przez Starostwo Powiatowę
w Rawie Mazowieckiej.
9. Termin zwi1zania ofertą wynosi 30 dni.

podpis Wykonawcy


