
Znak: ROŚiGK.6830.5.2018      Solec nad Wisłą, dn. 14.06.2018r. 

 

 

Zapytanie ofertowe 6/2018 

na zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 EURO  

I. Zamawiający: 

Nazwa zamawiającego:        Gmina Solec nad Wisłą 

Adres zamawiającego:         ul. Rynek 1 

Kod Miejscowości:              27-320 Solec nad Wisłą 

Telefon:                                (48) 37 61 257 

NIP:                                      509 00 66 613 

Adres poczty elektronicznej:           gmina@solec.pl 

 

Zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty cenowej na: 

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Zemborzyn 

Pierwszy gmina Solec nad Wisłą oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako 

działki nr 733 i 732.  

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w 

miejscowości Zemborzyn Pierwszy gmina Solec nad Wisłą oznaczonych w ewidencji 

gruntów i budynków jako działki nr 733 i 732 obręb Zemborzyn Pierwszy. Nieruchomości 

stanowią  własność osób fizycznych. Rozgraniczenie należy wykonać w trybie ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2015r. poz. 520 z późn. zm.) 

oraz rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 1999 r. Ministrów Spraw Wewnętrznych i 

Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej w sprawie rozgraniczania 

nieruchomości (Dz. U. z 1999r. nr 45, poz. 453).  

 

III. Warunki udziału w zamówieniu: 

 

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczeń i podziałów 

nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych. 

Do oferty należy załączyć: kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do 

wykonywania zawodu.  

 

IV. Termin realizacji zamówienia: 

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia zawarcia umowy do 

30.09.2018r.  

mailto:gmina@solec.pl


2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy 

w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie prac terenowych.  

 

V. Kryterium wyboru oferty  

Kryteria oceny ofert: najniższa cena 100% 

W kryterium „cena”  Wykonawca może otrzymać max. 100 pkt.  

Sposób dokonania oceny ofert i przydzielania im punktów:   

Ilość punktów obliczona według poniższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym 

ofertom, 

             C min 

C =  ---------------------- ×100pkt  

                 Cb 

 

gdzie: 

C – ilość punktów,  

Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, 

Cb – cena badanej oferty. 

 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość 

punktów. 

 

VI. Sposób obliczenia ceny ofertowej 

1) Zamawiający w celu prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty zobowiązuje 

Wykonawcę do wypełnienia druku formularza ofertowego. W formularzu ofertowym, należy 

przedstawić cenę za całość przedmiotu zamówienia. 

2)  Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, o którym 

mowa w art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego. 

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 przedmiotu zamówienia. 

  

VII. Miejsce i termin złożenia ofert 

Ofertę cenową należy sporządzić zgodnie ze wzorem formularza ofertowego załączonym do 

zapytania ofertowego – zał. Nr 1 i złożyć w kopercie gwarantującej zachowanie poufności lub 

przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Solec nad Wisłą, ul. Rynek 1, 27-

320 Solec nad Wisłą, pok. Nr 3 (sekretariat) lub osobiście w terminie do dnia 26.06.2018 r. 

godz. 10:00 z dopiskiem  

      „Oferta -„ Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości 

Zemborzyn Pierwszy gmina Solec nad Wisłą oznaczonych w ewidencji gruntów i 

budynków jako działki nr 733 i 732” - nie otwierać przed 2018.06.26, godz. 10.15"  



Złożone oferty zostaną otwarte poprzez zamawiającego w dniu składania o godzinie 10:15. 

W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla 

pocztowego/nadania.  

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów uzupełnień i wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

VIII.  Informacje o formalnościach  

 

1) Dokumenty muszą być złożone w formie  kopii potwierdzonej za zgodność oryginałem. 

2) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący 

sposób: spełnia, nie spełnia. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w 

całości lub części bez podania przyczyn.  

5) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza 

możliwość kontaktowania się z wykonawcami w formie elektronicznej.  

6) Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie stanowi zwarcia umowy.  

7) Zamawiający zawrze pisemną umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu 

zawiadomienia  o wyborze Wykonawcy.  

8) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

9) W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

10) Dodatkowe informacje dotyczące zapytania można uzyskać pod nr tel. 48/3761266 w. 25. 

11) Dane dotyczące niniejszego zapytania zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie zamawiającego oraz stronie www.bip.solec.pl w zakładce zamówienia publiczne 

poniżej 30 000 euro. 

 

 

                                                           Wójt Gminy Solec nad Wisłą  

/-/ Marek Szymczyk 

   

                         

 

Załączniki: 

1. Formularz  ofertowy. 

2. Projekt umowy. 

 

  

http://www.bip.solec.pl/


          Załącznik  nr 1  

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

 

 Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa:           ................................................ 

Siedziba:         ................................................            

                         

Adres poczty elektronicznej: ................................................                        

Numer telefonu/ faksu:                     ................................................            

         Gmina Solec nad Wisłą   

 ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą   

Zobowiązania wykonawcy: 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/2018 o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro, 

na zadanie pn. „Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości 

Zemborzyn Pierwszy gmina Solec nad Wisłą oznaczonych w ewidencji gruntów i 

budynków jako działki nr 733 i 732”. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z wymogami Zamawiającego za cenę: 

 

1. Cena netto ……................................................................................zł  

2. VAT  ....................................................................................................zł 

3. Cena brutto  ....................................................................................zł 

(słownie: ..................................................................................................) 

 

 Oświadczam, że: 

1) W/w przedmiot zamówienia wykonam w terminie do dnia 30.09.2018r. 

2) Pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert. 

3) Zapoznałem się z przedmiotem zamówienia oraz spełniam warunki dotyczące wiedzy                              

i doświadczenia określone w zapytaniu ofertowym.  

4) W cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

5) Zapoznałem się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy i zobowiązuje się,                                

w przypadku wybrania mojej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy. 

 

Data..........................                                                                                  

....................................................................... 

                                                                                                                                            

(czytelny podpis) 

 



Załącznik nr 2  

 

Projekt  - Umowa nr ………. 

 

zawarta w dniu ………….2018r. pomiędzy, pomiędzy Gminą Solec nad Wisłą z siedzibą przy 

ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą, REGON: 670224002, NIP: 5090066613  

reprezentowaną przez : 

Marka Szymczyka – Wójta Gminy  

zwaną w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”  

a 

…………………………..– geodetą uprawnionym  Nr uprawnień ………..prowadzącym 

działalność gospodarczą pn.: ………………………………………. z siedzibą 

…………………………….…………………………, NIP…………………………, 

REGON:………………………….. zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą” 

o treści następującej:  

§ 1. 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi rozgraniczenia 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 733 z nieruchomością 

sąsiednią oznaczoną  w ewidencji gruntów jako działki 732 w obrębie wsi Zemborzyn 

Pierwszy  

§ 2. 

Wykonawca z przeprowadzonych prac sporządzi i przedłoży Zamawiającemu operat 

rozgraniczeniowy.  

§ 3. 

Za wykonane prawidłowo prace określone w § 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie                               

w wysokości……………………………zł brutto /słownie złotych: 

……………………………. / płatne w terminie 14 dni od dnia złożenia faktury i przekazania 

operatu rozgraniczeniowego. 

§ 4. 

Termin wykonania prac ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2018 roku. 

 

§ 5. 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1. Zleceniobiorca zapłaci kary umowne: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z powodu okoliczności za które 

ponosi odpowiedzialność Zleceniobiorca w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, 

b) za zwłokę wykonania prac objętych umową w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego 

za każdy dzień zwłoki. 



2.   Zleceniodawca zapłaci kary umowne: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniobiorcę z powodu okoliczności za które 

ponosi odpowiedzialność Zleceniodawca w wysokości 5% wynagrodzenia umownego. 

§ 6. 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 

innej osobie bez zgody Zamawiającego.  

§ 7. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

§ 8. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.   

§ 9. 

Rozstrzygnięcie sporów powstałych przy wykonywaniu niniejszej umowy należy do 

właściwego Sądu. 

§ 10. 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

 

 

 

Zamawiający:                                                                                                 Wykonawca: 

Skarbnik Gminy: 
 

 

 

 

 

 

 

 


