URZ ĄD CNIINY
Bolimów, ul. Łowicka 9

fax 46 838-03-86, tel. 46 838-03-05
NIP 836-15-38-156. RG.000535355

Bolimów, dnia 4 marca 2020 ro ku

GRP.6830.1.15.2019

Zapytanie ofertowe
w sprawie wykonania rozgraniczenia nieruchomości

Zamawiający: Urząd Gminy w Bolimowie, ul. Łowicka 9, 99-4|7 Bolimów

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 12/2017 Wójta Gminy Bolimów z dnia

31 stycznia 2017 roku, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia:
|
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w abrębie
geodezyjnym Kurabka, gmina Bolimów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. I
z nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako działka nr ew. 2, w trybie ustawy z dnia 17 maja 1989
roku Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie
rozgraniczania nieruchomości.
Nieruchomości stanowią własność osób fizycznych.
W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności:

- analiza stanu prawnego nieruchomości,
- wyznaczenie terminui przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie,

- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej
w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości.

niezbędnej

do wydania decyzji administracyjnej

Termin realizacji zamówienia:
3 miesiące od dnia zawarcia umowy
.

.

.

ś

|

Kryterium wyboruoferty stanowi cena — 100%.
Warunki udziału w postępowaniu:

- posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie robót geodezyjnych stanowiących przedmiot

zamówienia lub dysponowanie potencjałem kadrowym posiadającym uprawnienia zawodowe
w dziedzinie robót geodezyjnych stanowiących przedmiot zamówienia,
- złożenie oferty cenowej na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania,
w rozbiciu na kwotę nettoi kwotę brutto w przewidzianym terminie.
Dooferty należy załączyć świadectwo uprawnień zawodowych.
Oferty należy składać w terminie do dnia 11 marca 2020 roku do godz. 14:00:
- w siedzibie Urzędu Gminy w Bolimowie ul. Łowicka 9, 99-4| 7 Bolimów,

- pocztą na wskazany wyżej adres,
- pocztą elektroniczną na adres: referat_gospodarkiQvp.pl
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do urzędu.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lub odwołania niniejszego zapytania ofertowego przed
upływemterminuskładania ofert bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek
z ofert.

(oznaczenie Wykonawcy)

Urząd Gminy w Bolimowie
ul. Łowiecka 9
99-417 Bolimów
OFERTA
1. Przedmiot zamówienia

Wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości położonej w wbrębie
geodezyjnym Kurabka, gmina Bolimów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. | z
nieruchomością oznaczoną jako działka nr ew. 2, zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo

geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniiczenia
nieruchomości.
2. Dane Wykonawcy

3. Składam ofertę cenową na wykonanie:
Rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kurabka, gmina Bolimów,

oznaczonej jako działka nr ew. | z nieruchomością oznaczoną jako działka nr ew. 2. W ramach

zamówienia zobowiązuję się wykonać następujące czynności:
- analiza stanu prawnego nieruchomości,
- wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie,
- sporządzenia dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej.

Wartość netto ..........:.....1... EEOWCZE
Wartość brutto .........2.4.42::2 żł=: MOWNIG: sou EEEE AWARS zr A
Oświadczam, że:
- wykonam zamówienie w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy,

- posiadam niezbędne uprawnienia zawodowe do wykonania przedmiotu zamówienia
Załącznik: kserokopia uprawnień geodezyjnych

(podpis)

