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…………………………………… 

       pieczęć zamawiającego 

  Żarnów, dnia 07.12.2021 r.  

    IGWK.Z.ZO.38.2021 

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1121 z późn. zm.), ponieważ szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 

130 000 zł netto. 

1. Zamawiający: Gmina Żarnów 

       ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów 

                  tel. (44) 75-77-055, fax (44) 75-77-057 

       e-mail: sekretariat@zarnow.eu                                                         

 

zaprasza do złożenia ofert na: 

2. Przedmiot zamówienia: „Podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia 

granic, połączenia działek, modernizacja ewidencji gruntów dla nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Żarnów lub będących przedmiotem zamiany lub nabycia przez Gminę, 

położonych na terenie gminy Żarnów”. 

3. Termin realizacji zamówienia: realizacja usługi przewidziana jest do dnia 31.12.2022 r.  

4. Okres gwarancji: wykonawca jest zobowiązany do czynnego udziału w 

przeprowadzonym postępowaniu w sprawach związanych z wykonywanych przez siebie 

zadań oraz każdorazowego stawienia się na wezwanie organów odwoławczych na swój 

koszt (np. Sąd, SKO itp.) 

5. Miejsce i termin złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy w Żarnowie, 30.12.2021 r.; 

godz. 10.00. 

6. Warunki płatności: zapłata wynagrodzenia za poszczególne zlecenia będzie następować w 

okresie 30 dni od daty odbioru usługi i dostarczenia zamawiającemu faktury oraz 

protokołu zdawczo-odbiorczego.  

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Elżbieta Przybył. 

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim 

na załączonym formularzu ofertowym (zał. nr 1) do niniejszego rozeznania cenowego, 

przesłać pocztą na adres: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, e-mailem: 

zamówieniapubliczne@zarnow.eu lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy – pokój nr 11 z 

adnotacją „Oferta cenowa na zadanie pn.: „Wyłonienie geodety na potrzeby zadań Gminy 

Żarnów celem wykonywania usług geodezyjnych dla nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Żarnów” w terminie do dnia 30.12.2021 r. do godziny 10:00. 

9. Treść oferty zgodnie z załącznikiem nr 1. 

9.1. Kryterium do oceny ofert stanowić będzie najkorzystniejsza (najniższa) cena 

utworzona z sumy wartości przykładowych zleceń podanych poniżej (suma zleceń nr 1 

+ nr 2 + nr 3 + nr 4 + nr 5 + nr 6 + nr 7), które będą odzwierciedlały wartości cenowe 

podane w tabeli na formularzu oferty (Załącznik nr 1, pkt. II).  
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Przykładowe zlecenia ustalono na podstawie, zleceń udzielanych przez Urząd (roboty zlecane 

najczęściej): 

 

Zlecenie nr 1: 

Ustalenie, wyznaczenie, wznowienie granic: 

a) działka do 6 punktów, 

b) za każdy następny punkt powyżej 6. 

 

Zlecenie nr 2: 

Rozgraniczenie: 

a) granica do 6 punktów, 

b) za następną działkę, 

c) za każdy następny punkt powyżej 6. 

 

Zlecenie nr 3: 

Podział nieruchomości: 

a) wstępny projekt, 

b) podział na dwie działki, 

c) za następną działkę do 5, 

d) za następną działkę, podział powyżej 5 działek. 

 

Zlecenie nr 4: 

Połączenie działek: 

a) za dwie działki, 

b) za każdą następną działkę. 

 

Zlecenie nr 5: 

Aktualizacja użytków: 

a) za 1 działkę, 

b) za każdą następną działkę. 

 

Zlecenie nr 6: 

Mapa do celów projektowych: 

a) działki do 1 ha, 

b) za każdy następny ha do 10 ha, 

c) za każdy następny ha powyżej 10 ha. 

 

Zlecenie nr 7: 

Wytyczenie i inwentaryzacja: 

a) budynku, 

b) odcinka uzbrojonego do 0,5 km, 

c) jak wyżej za następne 0,1 km. 

 

a) Nie dopuszcza się możliwości negocjacji ofert cenowych.  

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn. 

c) Ceny oferowane w pkt. 9.1. będą obowiązywały przez cały okres obowiązywania umowy. 
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9.2. WYBÓR OFERTY: 

      Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru (oferta, która uzyskała najniższą 

cenę). 

 

9.3. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ 

WRAZ Z OFERTĄ – WYKONAWCY:  

• Formularz ofertowy zał. nr 1 

• Oświadczenie o terminowości usług zał. nr 2 

• Odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  
 
 
 
 
           
          ……………………………. 
                     (podpis Zamawiającego) 
 

 


