zapytanie cenowe
Sprawa nr 271.7.2015.PP

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty
cenowej wykonania zamówienia obejmującego „Rozgraniczenie nieruchomości w obrębie
Łazy Kolonia Ludwików”

I. Zakres zamówienia
1. Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości obejmującej działkę nr 6 położonej w
miejscowości Łazy Kolonia Ludwików z działką sąsiednią nr 5 położoną w
miejscowości Łazy Kolonia Ludwików w gminie Kampinos w trybie ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne. Działki stanowią własność osób fizycznych.
2. W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności:
a) Analiza stanu prawnego nieruchomości
b) Wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na
gruncie
c) Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej
niezbędnej do wydania decyzji
administracyjnej

II. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 Agnieszka Bogucka tel.: (22)725-00-40 w. 14
III. Miejsce i termin składania ofert:
Należy złożyć wypełniony formularz ofertowy- zał. nr 1 wraz z oświadczeniem- zał. nr 2
Oferty należy składać do dnia 05.02.2015 do godz. 10:00
Dopuszcza się złożenie oferty:
 w formie pisemnej na adres:
Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05 – 085 Kampinos
- za pośrednictwem faksu (22) 725-04-44
W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych za termin
złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty do sekretariatu.
W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z faksu, za termin złożenia oferty
Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
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IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 na potwierdzenie warunku należy załączyć do oferty kserokopię uprawnień
geodezyjnych
2) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania
zamówienia,
Zobowiązanie się do:
a) zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku
udzielenia zamówienia;
b) wykonywania prac zgodnie z umową a także z należytą starannością oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
V. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania usługi: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.
VI. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena
(jako cenę należy rozumieć kwotę brutto za zamówienie).
VII. Termin związania z ofertą
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
VIII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie zamieszczona w siedzibie Zamawiającego oraz
zostanie opublikowana na stronie internetowej: www.bip.kampinos.pl
IX. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pisemnie lub
telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.
X. Forma płatności
Przelew na podstawie faktury za wykonanie zleconego zadania z terminem płatności 14 dni.

……………………………….…………
podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej
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Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Kampinos
reprezentowana przez:
Wójta Gminy Kampinos
ul. Niepokalanowska 3,
05-085 Kampinos,
tel. (022) 725 00 40
fax. (022) 725 04 44
e-mail: urzad@kampinos.pl
NIP: 118- 20-04-380,
REGON: 013271306

WYKONAWCA

pieczęć firmowa wykonawcy

Dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro
Sprawa nr 271.7.2015.PP
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„Rozgraniczenie nieruchomości w obrębie Łazy Kolonia Ludwików” składam niniejszą
ofertę.

Oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania za cenę:
…………………….(cena netto) x ……….………% (wysokość podatku Vat )
= ………………………………….(cena brutto)
(słownie zł brutto) …………………………………………………..………….……….…….

1.
2.

Oświadczamy, ze zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.............................................................................
data i podpis upoważnionego przedstawiciela
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Załącznik nr 2
..........................................
(pieczęć wykonawcy)

Dotyczy: Sprawa nr 271.7.2015.PP pn.: „Rozgraniczenie nieruchomości w obrębie Łazy
Kolonia Ludwików”

OŚWIADCZENIE
w imieniu

.......................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
(nazwa i siedziba Wykonawcy)

Oświadczam, że spełniamy następujące warunki:
a. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. mamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

.........................................., dnia ........................

...............................................................................
Podpis(y) i imienna pieczątka uprawnionej osób(y)
reprezentującej(ych)Wykonawcę
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