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ZPIN.271.2.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Wójt Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na:

WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W
MIEJSCOWOŚCI MILEJCZYCE

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej na terenie 
Gminy Milejczyce. Zakres zamówienia obejmuje:

1) Ustalenie przebiegu granic nieruchomości położonej w miejscowości Milejczyce, przy ul. 
Browarnej nr geodezyjny 599 z działkami o nr geodezyjnych 598, 601.

2) Do dokonania rozgraniczenia upoważniony może być geodeta posiadający uprawnienia 
do rozgraniczenia i podziałów nieruchomości oraz sporządzania dokumentacji dla celów 
prawnych. Jego opinia w sprawie jest kluczowa dla wyniku toczącego się postępowania.

3) Od chwili nadania upoważnienia geodecie przez organ działa on w jego imieniu.

4) Geodeta oprócz pełnienia zwykłych czynności, jakie ma biegły, ma obowiązek zebrania 
wszystkich istniejących materiałów zarówno tych z państwowego zasobu dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej, ale także te archiwalne jak i te, które przedstawiają strony 
postępowania.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.

1) Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2101 z późn. zm.),

2) Rozporządzenie Rady Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia 
nieruchomości (Dz. U. z 1999 nr 45 poz. 453),

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 
2018 r. poz. 2096),

4) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1360 z późn. zm.).

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki:

a) posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności i czynności umożliwiającej 
wykonanie przedmiotu zamówienia,

b) posiadać wiedzę i doświadczenie,

c) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia,



d) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia.

5. Opis i sposób przygotowania oferty.

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. Oferty muszą być 
złożone w formie pisemnej.

2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

3) Oferta musi być napisana w języku polskim, sporządzona czytelnie za pomocą maszyny 
do pisania, komputera lub ręcznie, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do składania 
oświadczeń woli.

4) Oferent musi złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną na załączonym do 
zapytania formularzu -  ofercie.

6. Cena oferowana i sposób jej podania

1) Cenę oferowaną wyrażoną w złotych polskich z wyodrębnieniem podatku VAT, 
Wykonawca poda na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1.

2) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3) Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać 
się z opisem przedmiotu zamówienia, uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty.

4) Wynagrodzenie rozliczane będzie jednorazowo, na podstawie prawidłowo wystawionej 
Faktury VAT/rachunku wystawionej przez Wykonawcę z płatnością w terminie 30 dni.

7. Kryterium wyboru oferty: o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa 
zaoferowana cena wykonania prac.

8. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty prosimy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Milejczycach,

ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, pokój Nr 2 -  Sekretariat, z dopiskiem Oferta na wykonanie 
rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Milejczyce

Ofertę należy złożyć w terminie do 15.02.2019 r. do godz. 12.00

Otwarcia ofert nastąpi w dniu 15.02.2019 r. o godz. 12.15

9. Termin związana z ofertą

Wykonawca składający ofertę są związani jej treścią przez okres 30 dni. Bieg terminu 
związania z ofert rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.

10 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Ewelina Bajeńska



11. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

1) zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania 
przyczyny.

2) oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu 
podpisania umowy.

12. Załączniki

1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1),

2) Wzór umowy (załącznik nr 2).


