ŚG.3/2010

Kampinos, 01.03.2010

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Urząd Gminy w Kampinosie informuje, że w wyniku zaproszenia do składania ofert
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości
kwoty 14 000euro pod nazwą: „ Wykonanie prac geodezyjnych” wybrał do realizacji
ofertę, którą złożyła Firma:
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych
i Kartograficznych
„AZYMUT” Sp. cyw.
Mgr inż. Kazimierz Zalewski
ul. Kard. Wyszyńskiego 20/17
05-870 Błonie
I. Opracowanie dokumentacji do celów prawnych
1. Podział działek z opracowaniem wstępnego projektu podziału
- za dwie 1-sze nowe działki
2440 zł
- za każdą następną działkę
610 zł
2. Wznowienie punktów granicznych we wsiach z nowym pomiarem do ewidencji
gruntów (można przeliczyć współrzędne) lub z danymi współrzędnymi
- za każdy punkt graniczny
122 zł
3.Wyznaczenie punktów granicznych we wsiach z ewidencją punktów na fotomapie
- za każdy punkt graniczny
244 zł
4. Rozgraniczenie nieruchomości
- granica z nieruchomością sąsiednią
2196 zł
5. Badanie Ksiąg Wieczystych od każdej księgi
183 zł
6. Wykonanie wyrysów działek
- od 1-szej działki
610 zł
- od każdej następnej działki
122 zł
II. Opracowanie map do celów projektowych
1. Aktualizacja mapy do celów projektowych
- za 1-szy hektar
1037 zł
- za każdy następny hektar
366 zł
Przy opracowaniu mapy do projektu z wyznaczeniem granic należy doliczyć cenę
ustaloną w § 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 za wyznaczenie granic
2. Aktualizacja mapy do celów projektowych z opracowaniem mapy numerycznej

- za 1-szy hektar
1220 zł
- za każdy następny hektar
427 zł
Przy opracowaniu mapy do projektu z wyznaczeniem granic należy doliczyć cenę
ustaloną w § 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 za wyznaczenie granic
3. Uzgodnienie ZUD
- za 1-szy hektar lub 1- przyłącze
- za każdy następny hektometr
- za każde następne przyłącze

610 zł
183 zł
122 zł

III. Wytyczenie i inwentaryzacja budynków
1. za wytyczenie budynków do 4 punktów
załamania fundamentu
2. za każdy następny punkt ponad 4 punktów
3. inwentaryzacja budynku z danymi do ewidencji
Gruntów (wykaz zmian gruntowych)

671 zł
61 zł
1220 zł

IV. Inwentaryzacja i tyczenie urządzeń podziemnych i nadziemnych (wodociągi, kanalizacje,
słupy, itp.)
1. Tyczenie i inwentaryzacja za 1-szy hektometr trasy
2. Tyczenie i inwentaryzacja za następne hektometry
3. Wyznaczenie repera roboczego

610 zł
219,60 zł
122 zł

Ceny te podane są wraz z podatkiem VAT w wysokości 22 %
Jednocześnie dziękujemy Państwu za przyjęcie zaproszenia oraz złożenia oferty.

Wójt Gminy Kampinos
mgr inż. Tomasz Tymoftyjewicz

