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Sadkowice, dnia 31.07 .2020

r.

ZAPY'IANTE OI'ERTOWE
Datyczy: zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej
równowartości 30 000 euro.

w

złotych

Gmina Sadkowice zapraszado skladania ofert na:

,,Wykonanie
I.

r ozgr

aniczenia w miej scowo Ś ci Żelazna,

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Sadkowice, Sadkowice I29A, 96-206 Sadkowice
II. OPIS PRZIIDMIOTU

ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamówicnia są usługi polcgającc na wykonaniu rozgraniczcnia działck
położonychw obrębie Żelazna gm. Sadkowice
pomiędzy działką nr 210 a działką sąsiednią nr 211.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

III.

Krvterium oceny stanowić bedzie:
cena

-

I00%

Wzor do obliczenia punktowego:
Cenanajniższa
----------X 100 pkt x I00oń

Cena badana

7'anajkorzysh'riejszą ofertę zostanie uznana ofer1a, która uzyskanajwyższą ilośćpunktów
i zostaną spełnione wszystkie warunki wynikające z niniejszeg o zapytanta cenowego.
IV.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Mieisce składania ofert:

1)

w formie pisemnej (w zaklejonej kopercie) w siedzib ie Zamawiającego pod
adresem:
|Jrząd Gminy w Sadkowicach

Sadkowice I29A,96-206 Sadkowice, pokój nr 1 sekretariat
,-dgpiskiem na kopercie: oferta - Wykonanie rozgraniczenia w micjscowości

Zelazna

2)

lub'

na adrcs cmail:

ug(@,gnrirrasadkowice.pI (of-erta powinna być podpisana i przesłana w formie skanu)

3)

lub
faksem na numer 46 815 61

9l

Termin składania ofert:
do

pnia 21 sierpnia 2020 r. do godz. 15:30.

W postępowaniu rvczmą udział tr.lko tc ofcrtq które wpłyn ą
21 sierpnia 2020 r. do godz. 15.30 w sposób rvskazan1, porvyzój.

d,o Zamawiającego clo

c{nia

V. SPOSOB REALIZACJI ZAMOWII,TNIA:

1) Wykonawca wykonana kompletną dokumentację związaną z wlw rozgraniczeniem
i czynności techniczne związane z ustalenie* gruni. pomiędzy w)w działkami
zgodnie zustawą z dnia I7 maja 1989 r. Prawo g.ód"'yj''. i kar1ograflcznę
(t-j.Dz'U' z2020 r.poz. 276 ze zm.) oraz Rozporządzenióm Ministrów Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej z
dnia
14 kwietnia 1999 r. w Spfawie rozgraniczania nieruchomosól
I].
z1999r'
1oz.
Nr 45 poz' 453). operat z rozgtaniczenia nieruchomości zostanię przedstawiony
ptzęz Wykonawcę Zamawiąącemu' a następnie złożonypTzez Wykonawcę
dó
państwowego zasobu geodezyjnego i kar1ograficźnego oru|" ponownie
przedłoŻony przęz Wykonawc ę Zamawiającemu wraz z pićczęciarni
potwierdzaj ącymi przyjęcie operatu do zasobu.

2) W ramach zamówienia Wykonawca wykona w szczególności następujące
czynności:

-

ana|izę stanu prawnego nieruclromości'
wyznaczy termin i przeprowadzi czynności rozgraniczeniowe na gruncie,
sporządzi stosowną dokumentację geodezyjną zgodną z wlw prz*episami oelem
wydania de cy zji admini stracyj nej.
Wykonawca ma obowiązek zebrania wszystkich istniejących materiałów zarówno
tych z państwowego zasobu dokumęntacji geodezyjnej i kartografi cznej, jak
i archiwalnych oraz od stron postepowania.
3) Zamówięnie zostanie wykonane przęZgeodetę uprawnionego .
4) Przęd podpisaniem umowy Wykonawca' który złożyriajkorzystn iejszą oferlę
dołączy kopie dokumentów potwierdzających posiadane pir", ósobę realizującą
zamówienie uprawnień zawodowyclr w zakresie rozgran ićzania nieruchomości.
5) Za|ęca się, aby Wykonawcy pozyskali dla siebie na swoją własną
odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą byc- niezbędne
w przygotowaniu oferty oraz ptzy zawieraniu umowy. Koszty , iyzwiązane
ponosi Wykonawca.

6) Szczegółowy zakres prac zostanie ustalony W umowie po
naj

korzystni

ej

szej oferly.

wyborze

VI. TERMIN REALIZACJT ZAMOWIENIA:
120

dni

od podpisania umowy.

Terminem zakonczenia realizacji zadania stanowiącego przedmiot umowy jest
data
sporządzenie i podpisania przez obydwie strony umowy protokołu zd,awczo-odbiorczego
potwierdzającego dostarczenie przez Wykonawc Z,amawiającemu
kompletnego operatu
ę

rozgranlczenlowcgo wfaz z picczęcianri potwierdzającyrrri przyjęcie operatu do
państwowego zasobu geodezyjnego i l<ar1ograficznego przez Starostwo Powiatowe
w Rawie Mazowieckiej.

vII. SPOS oB ZŁ0ŻENIA oFER'tY:

1.

2.
3.

ofer1ę podpisaną prZęZ olerenta naleŻy złożyćna załączonym formularzu (załącznik
nr 1).
Cenę podaną w ofercie należy określićz dokładnościądo dwoch miejsc po przecinku.
Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową - musi obejmować wszystkie koszty
związane z realizacją całego przedmiotu zamówienia.
Termin związania ofer1ą wynosi 30 dni.

4.
5. Niezwłocznie po wyborze

najkorzystniejsze.1 oferty Zamawiający przekaże
Wykonawcy, którego ofer1a zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, informację
o terminie podpisania umowy.

Informacja o złożonych ofertach zostanie zamieszczona na I}IP Gminy Sadkowice.
6. Podstawę wystawienia faktui:y stanowił będzie sporządzony i podpis any pTzez Strony
umowy protokołu zdawczo-odbiorczego. Płatnośćfaktury za wykonany przedmiot unrowy

nastąpi przelewem w ciągu 30 dni |icząc od dnia otrzymania przez Zantawiającego
prawidłowo wypełnionej faktury.

VIu. PoSTANOWIENIA KoŃCowE
Wojt Gminy Sadkowice moze unieważnić niniejsze postepowanie i odstąpić od zawarcia
umowy' j eże|i najniŻsza o feft a przek o czy kwotę 1aką Zamawi aj
ący zamjerza przeznaczy ć
na sfinansowanie zadania lub gdy wykonawc a przed podpisaniem umowy nie dostarczy
dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe niezbędne do realizacji
zamówienia lub z innych waznych przyczyn. Umowa do jej ważnościwymaga formy
pisemnej.

IX.

WYKLUCZENIE WYKONAWCY

Wójt Gminy moze wykluczyć Wykonawcę, który złożyofertę, jeżeli Wykonawca tert
w okresie 5 lat przed złożeniemoferty' nie wykonał w term inię zadania d'otyczącego
rozgtaniczenia zleconego przez Gminę Sadkowice odrębną umową' w związku Z czym
umowa z nim była rozwiązana.

Załącznlki:
Formularz ofeftowvJ

d*o9.

-

załączniknr 1
(pieczęć Wykonawcy)

.

OFERTA

(bez stosowania ustawy-Prawo zamówień publicznyclr -wartośó zamówienia poniżej
30 tys. curo)

l. PrzcdIniot zatnówieIlia:

o,Wyko

n

anie r ozgr aniczenia w miej scowo ści Żelazna,,

Dane dotyczące Wykonawcy:
Na2wa........

Siedziba......

,........:..........

Nr telefonu/faks.......
nr NIP.........

Dane dotyc zące Zamawiaj ącego

:

Gmina Sadkowice, Sadkowicc l29A
96-Ż06 Sadkowice

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu rozgraniczenia działek
położonychw obrębie Że\azna gm. Sadkowice
pomiędzy działką nr 2|0 a działką sąsiednią nr 211
Oferujemy realizację kompletnego zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym :
w

kwocie...

(słownie kwota

.zł brutto

brutto:.......

...........................)

Sposób wyliczenia:

cena

netto.

'.....'.......'.zł

należny podatek VAT.....'...
.......'...'..........zł
(należy podać cenę łączną za wykonanie rozgraniczenia pomiędzy wszystkimi w/w
działkami)

Ż. oświadczamy, że w cenie naszej ofeńy zostały uwzględnione wszystkie koszty

wykonania kompletnego zamówienia.
3. oferujemy wykonanie są.usługi polegającej na wykonaniu rozgraniczenia działek
połozonych w miejscowości Żelazna gm. Sadkowice pomi
ędzy wli dziaŁkami zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami.

4. oświadcZamy, ze wykonamy kon_rpletną dokurnentację i czynnoŚci techniczrre zwlązane
z rozgraniczeniem wlw działek zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kar1ograficzne (t.j.Dz.IJ. z2O2O r.poz. Ż76 ze zm') oraz Rozporządzeniem Ministrów
Spraw Wewnętrznych i Adrninistracji oraz Rolnictwa i Gospodarki ZywnoŚciowej z dnia
14 kwietnia 1999 r. w Sprawie rozgraniczania nieruchomości(Dz' IJ. z 1999 r. Nr 45,

poz.453). Dokumentacja z rozgraniczenia nieruchomości zostanię przęZ Wykonawcę
przedłożona Zamawiającęmu' a następnie złożona ptZęZ Wykonawcę do państwowego
zasobu geodezyjnego i kar1ograficznego oraz ponownie przedłożonuprr"i Wykonawcę
Zamawiającemu wraz z pieczęciami potwierdzającymt przyjęcie operatu do zasobu.
Wykonamy w szczegolności następuj ące czynnoŚci

-

:

analizę stanu prawnego nieruchomości,
- wyznaczymy termin i plzeprowadzimy czynności rozgtaniczeniowe na gruncie,
- sporządzimy zgodną z prawem dokumentację geodezyjną (techniczną) celem wydania
decy zji adm ini stracyj nej zw iązanej z w l w po stępowani em rozgrani czeniowym.

Zobowiązujemy się do zębrania wszystkich istniejących materiałów zarówno tych
z państwowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartografi cznej, jak i archiwalnych

oraz od stron postepowania.

5.
do

oświadczamy, że zdobyliśrnywszelkie konieczne informacje

potrzebne

przygotowania oferly oraz wykonamy kompletne zadanie opisane szczegółowo

w nlnreJszym zapytaniu ofertowym.
6. oświadczamy, ze posiadamy upfawnienia do wykonywania niniejszego zadania oraz
posiadamy niezbędną wiedzę i doŚwiadczenie j dysponujemy osobami zdolnymi do
wykonania kompleksowego zadania.
7. oświadczamy) że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązajemy się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczollym pruez Zamawiającego. Przed podpisaniem
umowy dostarczymy dokumenty potwierdzające uprawnienia zawodowe geodety, ktory

będzie wykonywał czynności związane

zamowienia.
8. Termin wykonania zamowienia:
120 dni od podpisania umowy.

z

rozgtaniczeniem, niezbędne

do

reallzaĄi

Terminem zakonczenia realtzacii zadania stanowiącego przedmiot umowy jest data
sporządzenie i podpisania przez obydwie strony umowy protokołrr zclawczo-odbiorczego
potwierdzającego dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu kompletnego operatu
rozgraniczeniowego wlaz z pieczęciami potwierdzającymi przyjęcie operatu do
państwowego zasobu geodezyjnego i karlograficznego ptzez Starostwo Powiatowe
w Rawie Mazowieckiej.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

podpis Wykonawcy

