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Lutocin, 12-12-2017r. 

  
           

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 

na udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 euro pn.: 
 
 

„Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w m. Lutocin” 

 
 

I. ZAMAWIAJĄCY:   

Gmina Lutocin  

ul. Poniatowskiego 1,  09-317 Lutocin 

tel. 023 6581001, fax 023 6581002, 

e-mail:  lutocin@lutocin.i-gmina.pl 

 
Gmina Lutocin zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 

publicznych oraz regulaminem udzielania zamówień publicznych w UG Lutocin, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zatwierdzonych Zarządzeniem 
Nr 42/2014 Wójta Gminy Lutocin z dnia 13 sierpnia 2014 roku zaprasza do złożenia oferty na 
"Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w m. Lutocin" 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Przedmiot zamówienia jest wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości 

Lutocin oznaczonej numerem ewidencyjnym 472 z nieruchomością oznaczoną numerem 

ewidencyjnym 473/1 na długości około 48 mb w trybie ustawy Prawo geodezyjne  i kartograficzne 

oraz Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. 

 

W ramach zamówienia należy wykonad następujące czynności: 

- analiza stanu prawnego nieruchomości, 

- wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie, 

- sporządzenie stosownej dokumentacji celem wydania decyzji administracyjnej. 
 

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.  
 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zadania w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania 
umowy.  
Płatne po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do Urzędu 
Gminy. 
 

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 

Ofertę należy złożyd Zamawiającemu na Formularzu Ofertowym w terminie do dnia 28 grudnia 

2017 r. do godziny 9.00 na adres Urząd Gminy w Lutocinie ul. Poniatowskiego 1, pokój nr 6 – 

sekretariat. Składając ofertę prosimy ją opakowad w kopercie zaadresowanej na adres 

Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta cenowa na Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości 

w m. Lutocin”. 
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

 

1. Wykonawca winien sporządzid ofertę na wymaganym formularzu ofertowym – stanowiącym 
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego; w formularzu ofertowym należy podad cenę brutto za 
wykonanie zamówienia.  

2. Jako wymagany załącznik do oferty, Wykonawca winien załączyd podpisane oświadczenie o 
spełnieniu warunków - załącznik nr 2, 

 

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY 

Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena - przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę 

zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego określonymi 

w niniejszym zapytaniu.  Najniższa wartośd zamówienia = 100%; 

Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze. 
 
 

VII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY  
 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę realizacji 

przedmiotowego zamówienia. 

2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 

3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowieo wynikających z treści niniejszego 

zapytania oraz danych zawartych w ofercie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w wyjątkowych 

sytuacjach. 

 

VIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH 

Szczegółowe informacje o sposobie prowadzenia postępowania oraz informacje związane 

z wszelkimi formalnościami, jakie powinny zostad dopełnione w celu zawarcia umowy dostępne 

w pok. 9 w godz. pracy Urzędu Gminy tel. 23 6581001 wew. 121 – P. Maria Dobiesz.  

 

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania. 
 

X. Wykaz załączników 
 

Załącznik nr 1  -  Formularz oferty 

Załącznik nr 2  -  Oświadczenie o spełnieniu warunków 

 
 
 

W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi: Wioletta Szczesiak 

tel. 023 658-10-01 wew. 33,  fax: 023 658-10-02 
 

 
 

           Wójt Gminy Lutocin 
 
 

               /-/  lek. wet. Ryszard Gałka 

         
   …………………..……………………………. 
           Podpis zamawiającego 
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