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Stara Kornica 31 .12.2019 r.

1)

2)

3)

Zapytanie ofertowe

na usługę w zakresie wykonania rozgraniczenia nieruchomości,
pďożonych W miejscowości Kobylany' gmina Stara Kornica,

obręb ewidencyjny 0005 Kobylany, składających się z:

działki ewidencyjnej numer 868/1 z działką ewidencyjną numer 867,

działki ewidencyjnej numer 86812z działką ewidencyjną numer 867,

działki ewidencyjnej numer 871 z działką ewidencyjną numer 872,

Wójt Gminy Stara Kornica zgodnie z treścią ań' 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 roku Prawo zamÓwĺeń publicznych (t.j' Dz. U' z 2019r. poz' 1843) zwraca się

z zapytaniem ofertowym na usługę w zakresie wykonania rozgraniczenia nieruchomoŚci:

działki ewidencyjnej numer 86811 z działką ewidencyjną numer 867, działki ewidencyjnej

numer 86812 z działką ewidencyjną numer 867, działki ewidencyjnej numer 871 zdziałką
ewidencyjną numer 872, połoŻonych w miejscowości Kobylany, gmina Stara Kornica, obręb

ewidencyjny 0005 Kobylany.

Zamawiaiącv:

Gmina Stara Kornica ĺ
Stara Kornica 19í
08-205 Stara Kornica
NIP: 496-021-37-25

telefon: 83358-78-22
e-mail: gmina@kornica.org

!l. PzedmiotzamÓwienia:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości: działki ewidencyjnej numer 868/1

zdziałką ewidencyjną numer 867, działki ewidencyjnej numer 86812 z działką

ewidencyjną numer 867, działki ewidencyjnej numer 871 zdziałką ewidencyjną

numer 872, połoŻonych w miejscowoŚci Kobylany, gmina Stara Kornica, obręb

ewidencyjny 0005 Kobylany.

Spoządzenie tzech operatów, uwiezytelnionych pzez ośrodek dokumentacji -
oddzielnie dla każdej z granic - zawierających w szczegilności:

a. zgłoszenie pracy geodezyjnej do ośrodka dokumentacji,

b. dowody doręczenia stronom wezwań do stawienia się na gruncie,

c, pisemne pełnomocnictwa udzielone pÍzez strony,

d. dokumenty dotyczące pzebiegu granic wydane pzez ośrodek dokumentacji

i przezeń uwiezytelnione oraz dokumenty uzyskane z innych Źrodeł,

e. protokółgraniczy lub akt ugody uwiezytelnione przez ośrodek dokumentacjĺ,

f. opinię geodety wraz z protokołem granicznym, dotyczącą pzebiegu granic,

jeżeli ich pzebieg nie może byc ustalony w postępowaniu administracyjnym -
uwiezytelnio ne pŻez ośrodek doku mentacji.
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W pzypadku pkt a)' b), c) i d) dokumenty w nich wymienione można dołączyć

w formie kserokopii potwierdzonych pzez Wykonawcę za zgodnośc z oryginałem.

lll, Celwycenv:

Zebranie ofert a następnie wybór geodety.

lV. Wvmaqany termin realizacii:

Rozpoczęcie robÓt w okresie jednego miesiąca od podpisania umowy.

Termin zakonczenia

V, Sposób ozygotowania oferty:

} Wykonawca moŻe złoŻyć na dane zamówienie tylko jedną ofertę według Wzoru

okreŚlonego w załączniku nr 2 - formulazu ofeńowym.

} Oferta musi byc podpisana (czytelnie bądŻ z pieczątką imienną) pzez osoby

upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą byÓ naniesione

w sposÓb czytelny, datowane i podpisane pzez osobę upoważnioną.

} ofertę nalezy złoŻyc w tnľale zamkniętym opakowaniu (np' kopercie). Opakowanie

powinno byi oznakowane jako .OFERTA" oraz opisane nazwą pzedmiotu

zamowienia oraz pieczęciąfirmowąWykonawcy (lub opisem w pzypadku jej braku)

zawierającą co najmniej jego nazwę, adres, numer telefonu. opakowanie/kopertę

należy zaadresować na adres Zanawiającego. Na opakowaniu powinien znajdować

się napis: 
,,NlE oTW|ERAĆ PRZED 17 stvcznia 2020 roku qodz. 11:15".

} ofertę można złoŻyc:

osobiście w Uzędzie Gminy Stara Kornica, 08-205 Stara Kornica

191, sekretariat - | piętro, pok. nr 8,

za poŚrednictwem poczty tradycyjnej na adres Uząd Gminy Stara

Kornica, 08-205 Stara Kornica 191 ,

d rogą elektroniczn ą n a ad res pzetarqi@kornica'orq

w terminie do dnia

} Ofertę złoŻoną po upływie terminu składania ofeń Zamawiający zwrÓci bez

otwierania Oferentowi,

> UWAGA - za termin złoŻenia oferty pzyjmuje się datę i qodzine wpłwu ofertv do

Zamawiającego. a nie datę i godzinę jej wysłania pzez Wykonawcę (np. pzesyłką

pocztową lub kurierską).

} otwarcie ofert nastąpiw dniu 17 stycznia 2020 roku o godz. 11:15 w pokoju nr 10

(Budownictwo) w siedzibie Zamawiającego, tj. w Uzędzie Gminy w Starej Kornicy,

08-205 Stara Kornica 191 .

Vl, Opis sposobu wyboru oferty:

} W ofercie należy podaÓ cenę ryczałtową.
} Podana wartość będzie obejmowai wszystkie wymagania niniejszego zapytania

ofeńowego oraz obejmowaó będzie wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca

z tytułu należytej i zgodnej z pzepisami realizacji zamówienia,
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oferta oceniana będzie kompleksowo. Pĺzy rozstzygnięciu brana będzie pod uwagę

ogólna cena oferty tj. ,,Razem cena brutto''.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

najniższa cena - 100%

oferta najtańsza spośród ofert nieodzuconych otzyma 100

punktiw, pozostałe oferty - proporcjonalnie mniej według Wzoru:

punktacj a badanej o f erty -
cenanajniższa

x 100
cenabad.anej oferty

Zaproponowane ceny będą porÓwnywane z innymi ofertami.

Z Oferentem, który pŻedstawi najkozystniejszą ofeńę zostanie podpisana umowa

zgodnie z prqektem stanowiącym załącznikdo zapytania.

W toku badania i oceny ofeń Zamawiający może Żądać, od Wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.

ZamawiĄący od zuci ofertę, jeżeli :

jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

zostanie złoŻona pŻe Wykonawcę wykluczonego z udziału

w postepowaniu,

zostanie złoŻona po terminie składania ofert,

Wykonawca nie pzedłoży Wymaganych dokumentÓw.

} Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkozystniejszej oferty w
pzypadku, gdy ofereńt, którego oferta została uznana za nĄkoĺzystniejszą

odmÓwił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Oferentem stało

się niemożliwe z innych powodiw.

Zawiadomienie o unieważnienĺu postepowania

ZamawiĄący zastzega sobie możliwoŚó unieważnienia procedury postępowania bez
podania przyczyny.

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony i podpisany foľmulaz ofertowy _załączniknr 2
2. Projekt umowy zaparafowany pÍzez oferenta - załącznik nr 3

3' Kserokopia uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji

w dziedzinie geodezji i kańografii wskazanego pĺzezoferenta geodety

4' oświadczenie o spełnianiu warunkÓw udziału w postępowaniu - załączniknr 4

vt!.

ulr.

tx. Załączniki:

1. załącznikgraficzny

2. formulaĺzofertowy

3. projekt umowy

4. oświadczenie

Opracowala:
Mańa Rumowska
Uząd Gminy Stara Komica
Budownictwo
tel.83 358 72 28
e-mail: oeo@komica.orq

[ł Gmíny
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X. Klauzulainformacyjna:

Zgodnie z aĺt'' 13 ust' 1 i ust. 2 Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osob fizycznych w związku
zpzetwazaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pzepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46ME (ogolne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RoDo)
informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Stara Kornica, z adresem

i siedzibą Uząd Gminy Stara Kornica, 08-205 Stara Kornica 191.

2, W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z lnspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@kpl.net.pl

3. Administrator pĺzetwaza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
pzepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe pzetwazane są W celu realizacji obowiązkÓw prawnych

ciążących na Administratoze'
5. Podanie pŻez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy

pzesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi pzepis prawa lub zawarta między

stronamiumowa.
6. W związku zpĺzelwazaniem Państwa danych osobowych w celach, o ktorych mowa w pkt

4 odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organow władzy publicznej, w

zakresie i w celach, które wynikają z przepisiw powszechnie obowiązującego prawa oraz
zawańych umow'

7. Pani/Pana dane osobowe będą pzechowywane pzez okres niezbędny do realizacji celÓw

określonych w pkt 4, a po tym czasie pfzez okres Wymagany przezwzepisy powszechnie

obowiązującego prawa.

8' W związku z przeIwazaniem Pani/Pana danych osobowych pzysługują Pani/Panu

następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania,

sprostowania, ograniczenia pzetwarzania oraz do pzenoszenia swoĺch danych,

a także - w pzypadkach pzewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec pzetwazania Państwa danych;

b) prawo do wniesienia skargi, w pzypadku gdy pzetwazanie danych odbywa się z
naruszeniem pzepisów powyższego rozpoządzenia, do Prezesa Uzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. W sytuacji, gdy pzetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,

której dane dotyczą podanie pzez PaniąlPana danych osobowych Administratorowi ma

charakter dobrowolny.
10,W pzypadku gdy pzetwazanie danych osobowych

osoby na przetwazanie danych osobowych (art. 6

na podstawie zgody
RoDo), pzysługuje

Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma

wpływu na zgodnośc pzeÍwazania, którego dokonano na podstawie zgody pzed jej

cofnięciem, z obowiązującym prawem.

11.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy

pzesłankę pzetwazania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między

stronami umowa.

odbywa sę
ust,1 ta
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