Radziejów, 9 lipca 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gmina Radziejów
ul. Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów
zaprasza do złożenia oferty na:
1.

Rozgraniczenie nieruchomości będącej działką rolną zabudowaną, stanowiącą

własność Pana Mariusza Pawła Kozickiego, zam. Sęczkowo 49, 88-220 Osięciny, oznaczonej
geodezyjnie jako działka nr 42, położona w obrębie geodezyjnym Krotoszyn I, gmina
Osięciny, powiat radziejowski, z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji
gruntów jako działki o numerach: 41, 43 i 44, położonymi w obrębie geodezyjnym Krotoszyn
I, gmina Osięciny, powiat radziejowski.
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 kwietnia 2020 r.
3. Oferty mogą składać wykonawcy dysponujący uprawnieniami zakresu drugiego zgodnie
z Ustawą o prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz doświadczenie niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia.
4. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się kryterium:
(cena - 100%).
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1) wartość dostawy* /usługi*/roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot
zamówienia;
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
3) wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, oraz słownie;
4) cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
5) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę, robotę budowlaną* jest
obowiązująca przez okres ważności umowy * i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej
trwania;

6) szczegółowe rozliczenie kosztów wykazanych w fakturze,
7) wymagane dokumenty:
Dokumentacja rozgraniczeniowa nieruchomości, którą należy przekazać do gminy Radziejów
stanowi:
a) zgłoszenie pracy geodezyjnej do ośrodka dokumentacji,
b) dowody doręczenia stronom wezwań do stawienia się na gruncie,
c) pisemne pełnomocnictwa udzielone przez strony,
d) dokumenty dotyczące przebiegu granic, wydane przez ośrodek dokumentacji oraz uzyskane
z innych źródeł,
e) protokół graniczny lub akt ugody,
f) opinię geodety dotyczącą przebiegu granic, jeżeli ich przebieg nie może być ustalony
w postępowaniu administracyjnym,
6) Oprócz ceny proszę również o podanie możliwego terminu wykonania zamówienia.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć do dnia 23 lipca 2019 r., do godz. 12.00.
2) Dopuszcza się złożenie oferty:
– w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200
Radziejów;
– za pośrednictwem faksu: (54) 285 33 37;
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: budownictwo@ugradziejow.pl.
7. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2019 r. o godz. 12.15 w siedzibie Urzędu
Gminy Radziejów, pokój nr 205.
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest Tadeusz Gąsiorowski: (54) 285 36 86, budownictwo@ugradziejow.pl.

