ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Złotów
wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia
o wartości poniżej 30.000,00 euro na wykonanie usług:

„Obsługa geodezyjna Gminy Złotów”
i
zaprasza do złożenia oferty
Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r.,poz. 907,
ze zmianami) – art.4 ust.8 ustawy.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług geodezyjnych, a w
szczególności:
1.1.Wykonywanie map dla celów projektowych (nowy pomiar), skala 1:500 z
naniesionymi granicami działek, zaznaczonych na kolorowo w zakresie danego
zadania i numerami działek;
1.2.Wykonywanie inwentaryzacji obiektów liniowych;
1.3.Tyczenie obiektów liniowych;
1.4.Podział nieruchomości wraz ze stałą stabilizacją punktów granicznych;
1.5.Wykonanie rozgraniczenia działek.
1.6.Wznowienie granic działki.
2. Termin realizacji usług: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2016 r.
3. Osoba uprawniona do porozumiewania się wykonawcami:
Longin Tomasz – tel. 67 263 53 05, e-mail przetarg@gminazlotow.pl
4. Oferty pisemne, faksem lub w formie elektronicznej należy składać w
terminie do 16.01.2015 r. do godz. 1100 :
Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów,
Nr faksu – 67 263 53 05,
e-mail – zlotow@gminazlotow.pl.
Załączniki:
1. Formularz oferty.
2. Wykaz osób.
3. Oświadczenie.

Załącznik nr 1
........................................................................
Nazwa Wykonawcy
........................................................................
Adres siedziby
........................................................................
Nr faksu
.......................................................................
e-mail

Gmina Złotów
ul. Leśna 7
77-400 Złotów
OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na obsługę geodezyjną Gminy Złotów,
składam/y niniejsza ofertę.
1.Oferujemy wykonanie usług za następujące ceny jednostkowe:
Rodzaj usługi

1.
Wykonanie
mapy
do
celów
projektowych do 1ha, skala 1:500 – nowy
pomiar.
2.
Wykonanie
mapy
do
celów
projektowych powyżej 1ha – za każdy
następny, skala 1:500 – nowy pomiar.
3. Podział nieruchomości wraz ze stałą
stabilizacją punktów granicznych –
wydzielenie 1 działki z obszaru
podlegającego podziałowi objętej jednym
zleceniem, w obrębie jednej miejscowości
4. Podział nieruchomości wraz ze stałą
stabilizacją punktów granicznych wydzielenie następnych działek w ramach
tego podziału objętej jednym zleceniem w
obrębie jednej miejscowości
5.Wykonanie rozgraniczenia działek - za
1 pkt

Cena netto
zł

VAT
……..
%

Cena brutto
zł

Termin
realizacji
(termin w
dniach od
zlecenia
usługi)

6. Wznowienie granic działki - za 1 pkt
7. Wykonanie inwentaryzacji obiektów
liniowych – do 100mb
8. Wykonanie inwentaryzacji obiektów
liniowych – za każde następne 100mb.
9. Tyczenie obiektów liniowych – do
100mb
10. Tyczenie obiektów liniowych – za
każde następne 100mb.
2. Zamówienie zrealizujemy w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
3 .Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu
składania ofert.

.............................................................
/upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy/

Załącznik nr 2

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które
będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
„Obsługa geodezyjna Gminy Złotów”
lp

Imię i nazwisko

........................., dn. .........................

Funkcja w realizacji
zamówienia

Zakres i okres
doświadczenia

Opis posiadanych
kwalifikacji
zawodowych

.............................................................
/upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy/

Załącznik nr 3

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług: „Obsługa
geodezyjna Gminy Złotów”, oświadczam/my, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

........................., dn. .........................

.............................................................
/upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy/

WNIOSEK
o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
którego wartość nie przekracza 30.000 EURO (netto)
Sporządzony dnia: 07.01.2015 r.
1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Obsługa geodezyjna Gminy Złotów
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1.Wykonywanie map dla celów projektowych (nowy pomiar), skala 1:500 z naniesionymi granicami
działek, zaznaczonych na kolorowo w zakresie danego zadania i numerami działek;
2.2.Wykonywanie inwentaryzacji obiektów liniowych;
2.3.Tyczenie obiektów liniowych;
2.4.Podział nieruchomości wraz ze stałą stabilizacją punktów granicznych;
2.5.Wykonanie rozgraniczenia działek.
2.6.Wznowienie granic działki.
3. Wartość zamówienia / netto w PLN i w EURO, brutto w PLN / 1 € = 4.2249 zł

Wartość szacunkowa (netto)

PLN

EURO

79.600,00

18.840,68

4. Podstawa ustalenia wartości zamówienia publicznego
Wartość usług związanych z obsługą geodezyjną Gminy Złotów zrealizowanych w 2014 r.
5. Przewidywany termin realizacji:
Do 31.12.2016 r.
6. Proponowany tryb udzielenia zamówienia:
Zapytanie ofertowe
7. Proponowane kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia:
Cena, termin wykonania poszczególnych zleceń, zasoby kadrowe wykonawcy.
8. Opinia Skarbnika (Głównego Księgowego) o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację
zamówienia:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

/Wnioskujący/

/Stanowisko ds. zamówień publicznych/

Zatwierdzam:

