
Przytyk, dnia 20.11.2017 r. 

 

 

Zamawiający: 

Gmina Przytyk, woj. mazowieckie 

Adres: 

Urząd Gminy w Przytyku 

ul. Zachęta 57 

26-650 Przytyk, woj. mazowieckie 

 

 

Zapytanie ofertowe 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) nie podlega procedurą 
regulującym udzielenie zamówień publicznych. 

Zaproszenie do złożenia oferty 

Wykonanie zamówienia pn.: „Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości składającej się z 

działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 53, 54, 74, obręb Glinice Kolonia, 

gm. Przytyk z nieruchomością sąsiednią składającą się z działek oznaczonych w ewidencji 

gruntów numerami 51, 52 i 74. 
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Wykonanie zamówienia pn.: „Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości składającej się 

z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 53, 54, 74, obręb Glinice Kolonia, 

gm. Przytyk z nieruchomością sąsiednią składającą się z działek oznaczonych w ewidencji 

gruntów numerami 51, 52 i 74. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 

 Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk,  

 NIP: 948 238 04 24, REGON: 670223936 

 e-mail: przytyk@przytyk.pl 

2.Tryb udzielenia zamówienia: 

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej – zapytania ofertowego. 

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 
Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) Gmina Przytyk zaprasza do składania ofert zgodnie 

z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Wykonanie  rozgraniczenia nieruchomości obejmującej  działki nr 53, 54, 74 

położone w miejscowości Glinice, obręb Kolonia Glinice, ark. mapy 1, z 

nieruchomością sąsiednią obejmującą działki nr 51, 52, 73, w trybie ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministrów  Spraw Wewnętrznych 

i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.  Działki stanowią 
własność osób fizycznych. 

2) W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności: 

− analiza stanu prawnego nieruchomości 

− wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie 

− sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji 

administracyjnej 

− znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

4. Opis warunków udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki: 

− posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności 

umożliwiającej wykonywanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna warunek za 



spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

− posiadający wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie rozgraniczenia 

nieruchomości, 

− dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym  

5. Termin realizacji zamówienia 

W terminie dwóch miesięcy od podpisania umowy 

5. Warunki płatności 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 14 dni od otrzymania przez 

zamawiającego faktury/rachunku za usługę. 

6. Termin i miejsce składania ofert 

Do dnia 30.11.2017 r. do godz. 1200 w sekretariacie Urzędu  Gminy w Przytyku, ul. Zachęta 

57, 26-650 Przytyk lub na adres e-mail: przytyk@przytyk.pl. W przypadku składania ofert 

przez firmę kurierską bądź pocztową liczy się data wpływu do Zamawiającego. 

7. Sposób przygotowania ofert: 

Oferta przygotowana na formularzy ofertowym stanowiącym załącznik 1 wraz 

z oświadczeniem o spełnieniu warunków stanowiącym załącznik 2, powinna być podpisana 

i wysłana drogą pocztową lub elektroniczną.  

8. Rozpatrzenie ofert: 

odbędzie się dnia 30.11.2017 r. o godz. 1300. 

Zamawiający zleci wykonanie prac Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę 
realizacji przedmiotowego zamówienia. 

9. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: 

Podinspektor Karolina Suwalska, pokój nr 35 w godz. Od 730 do 1530  tel. 48 6180095 wew.34 

10. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania 

przyczyny. 

2) Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu 

podpisania umowy. 

3) Wykonawcy składający ofertę są związani jej treścią przez okres 2 miesięcy. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert. 

11. Załączniki 

1) Formularz ofertowy 

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków 

3) Umowa 


