
 

Przesmyki, dn. 2.11.2021r. 

GKIGk.271.2.2021 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości (zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej  

w złotych równowartości kwoty 130 000 zł) 

I. Zamawiający: Gmina Przesmyki ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki tel. 25 6412322, NIP 821 238 96 

33, ugprzesmyki@e-bip.pl  

II. Określenie przedmiotu zamówienia: usługa polegająca na wykonaniu rozgraniczenia nieruchomości 

nr. ew.712 z nieruchomością nr 711/1 położonymi w miejscowości Przesmyki, gmina Przesmyki. 

Powyższe działki stanowią własność osób fizycznych.   

Rozgraniczenie należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (rozdział 6 tej ustawy) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania 

nieruchomości. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci - geodeci posiadający uprawnienia zawodowe w 

zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym. Oferta powinna zawierać cenę i termin realizacji 

zamówienia. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia (w tym podatek VAT). 

III. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać lub złożyć w zaklejonej kopercie  

z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, nazwy i adresu Wykonawcy w Urzędzie Gminy  

w Przesmykach, ul. 11 Listopada 13,08-109 Przesmyki w terminie do 10.11.2021r. włącznie (liczy się 

data wpływu) Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do zaproszenia.  

IV. Termin realizacji: cztery miesiące od dnia podpisania umowy. 

Termin uważa się za dotrzymany w momencie przekazania Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej 

przyjętej do ewidencji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siedlcach. 

V. Kryterium oceny ofert - najniższa cena. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie 

przesłana do Wykonawcy, którego oferta będzie najniższa. 

VI. Sposób zapłaty: po wykonaniu przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni roboczych od dnia złożenia 

faktury. 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy  

w Przesmykach pokój nr 9 lub telefonicznie pod nr telefonu 256412322 w 109. 

 

 

Wójt Gminy Przesmyki 

/-/ mgr Andrzej Skolimowski 

 

Załącznik - formularz ofertowy       
 

 

mailto:ugprzesmyki@e-bip.pl


 

 

GKIGk.271.2.2021       ……………………………. 
          (miejscowość, data) 

 

 

O F E R T A 
 

Na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości nr ew. 712 z nieruchomością nr ew. 711/1 

położonymi w miejscowości Przesmyki, gmina Przesmyki. 

Działki stanowią własność osób fizycznych.   

 

Imię i Nazwisko/Nazwa oferenta:  

................................................................................................................. 

Adres zamieszkania/siedziby:  

.................................................................................................................. 

Numer PESEL ......................................................................................... 

NIP/ REGON ........................................................................................... 

Nr telefonu/faksu: .................................................................................... 

Adres email do kontaktu: ………………………………………………. 

Numer i zakres uprawnień …………………………………………………………………….. 

W nawiązaniu do zaproszenia do złożenia ofert z dnia 2.11.2021r. dotyczącego rozgraniczenia 

nieruchomości nr. ew.712 z nieruchomością nr ew. 711/1 położonymi  

w miejscowości Przesmyki, gmina Przesmyki. 

Działki stanowią własność osób fizycznych. 

Oferuję wykonanie rozgraniczenia określonego w zaproszeniu za kwotę: 

- netto .............................. ,   (słownie.....................................................................................) 

- brutto ........................... ,   (słownie: ..................................................................................)  

- w tym kwota podatku VAT................... zł. (słownie: ..........................................................) 

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

Oświadczam, że: 

1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń 

2) zadeklarowane wyżej ceny obejmują inne świadczenia, niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz wszystkie koszty towarzyszące, niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia. 

3) Wykonam zamówienie w terminie cztery miesięcy od dnia podpisania umowy. 

4) Termin uważa się za dotrzymany w momencie przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

geodezyjnej przyjętej do ewidencji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej w Siedlcach. 

......................................................................... 

(podpis wykonawcy) 


