URZĄD MIEJSKI W KONINIE
Wydział Geodezji i Katastru
62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.63 240-11-11, fax 63 240-99-20, skretariat@konin.um.gov.pl, www.konin.pl

Konin, 24.03.2016 r.
GM.271.3.2016

wg rozdzielnika

Wydział Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie zwraca się z zapytaniem
ofertowym dotyczącym wykonania podziałów nieruchomości położonych na terenie m. Konina
oraz wyznaczenia wraz ze stabilizacją punktów granicznych.
1. Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje:
1) Podziały nieruchomości, w tym:
a) opracowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości,
b) opracowanie mapy projektu podziału nieruchomości i wykazów zmian gruntowych,
c) sporządzenie wykazu synchronizacyjnego, w przypadku gdy w księdze wieczystej – lub
w razie jej braku – w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości,
oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi posiada inne oznaczenie i inną
powierzchnię niż w katastrze nieruchomości,
d) wyznaczenie i stabilizacją punktów granicznych na podstawie prawomocnej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości,
2) Wyznaczenie wraz ze stabilizacją punktów granicznych.
2. Termin realizacji zamówienia – do 29 lipca 2016 r., w tym
1) Podziały nieruchomości:
a) w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu
wstępne projekty podziału,
b) w terminie 60 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego prawomocnego postanowienia
opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału Wykonawca przekaże Zamawiającemu
projekty podziału,
c) w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu
kopię protokołu wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych,
2) Wyznaczenie wraz ze stabilizacją punktów granicznych:
w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię protokołu wyznaczenia i stabilizacji punktów granicznych,
.

3. Przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z:
a) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.
1774 ze zmianami)
b) ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. nr
520, ze zmianami)
c) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. nr 268, poz. 2663)
d) rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38, poz. 454 ze zmianami)
e) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. nr 263, poz. 1572),
4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena łączna w formularzu cenowym – 100 %
(minimalizacja). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Oceny wypełniania kryteriów dokonuje się poprzez porównanie oferty badanej do oferty
najkorzystniejszej w ramach danego kryterium (cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x
100).
6. Sposób przygotowania oferty. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” Załącznik nr 1. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
7. Do oferty dołączyć Formularz cenowy – Załącznik nr 2.
8. Ofertę należy złożyć do dnia 08 kwietnia 2016 r. do godz. 15:00
9. Miejsce, sposób złożenia oferty – oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1.
Oferent zamieszcza ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak niżej :
Urząd Miejski w Koninie
Wydział Geodezji i Katastru
62-500 Konin, plac Wolności 1
„Oferta na wykonanie podziałów nieruchomości położonych na terenie m. Konina”
Nie otwierać przed dniem 08 kwietnia 2016 r. godz. 15:00
10. Do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Inne wymagania:

a) Wykonawca składając ofertę oświadcza, że posiada uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
b) Zapłata zostanie dokonana po wykonaniu usługi oraz po podpisaniu protokołu jej odbioru
i wystawieniu faktury, zgodnie z cenami wskazanymi w Formularzu cenowym, w terminie
30 dni od wykonania usługi.
c) Wykonawca, składając ofertę na usługę, zobowiązuje się do podpisania umowy, według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 3, na wykonanie podziałów nieruchomości położonych
na terenie m. Konina oraz wyznaczenia wraz ze stabilizacją punktów granicznych wymienionych w Formularzu cenowym, uwzględniającej postanowienia niniejszego zapytania
ofertowego.
Dodatkowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Wydziale
Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Andrzeja Benesza 1, II piętro, pok. 209,
w godzinach 730 - 1530 (Pani Ewa Zielińska, Pan Adam Jonas, tel. 63 240-11-95).

Sprawę prowadzi:
Pani Ewa Zielińska – główny specjalista
tel. 63 2401195

