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Zaproszenie do zlozenia oferty
na wykonanie wznowienia granic oraz podzialow nieruchomosci

Post~powanie prowadzone jest zgodnie z Zarz,!:dzeniem nr 179/1 0 Bunnistrza Lasku z dnia 9
wrzesnia 2010r. w sprawie zasad udzielania zamowien publicznych 0 wartosci nie przekraczaj,!:cej
wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 14000,00 euro w Urz~dzie Miejskim w Lasku

I. Zamawiaj'lcy: Gmina task
Wydzial prowadz,!:cy spraw~: Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami.
Adres: ul. Warszawska 14,98-100 Lask
Telefon: 043 6768300 Telefaks: 043 6768388
Adres e-mail: um@lask.pIWibynaWWW:lask.pl
Godziny urz~dowania od 07:30 do 15:30.
NIP: 831-15-75-675, Regon:730934513

II. Numer post~powania
Post~powanie, ktorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: GN.681 0.33 .20 13.
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiaj,!:cym powinni powolywac si~ na ten znak.

III. Przedmiot zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie:
1. Wznowienia granic dzialki nr 4890 pow. 1490 m2, pol. w Lasku w obr~bie 19;
2. Wznowienia granic dzialek nr 83/1 0 pow. 1601 m2 i 82/3 0 pow. 108 m2, pol. w Lasku w

obr~bie 12, przy ui. Objazdowej;
3. Wznowienia granic dzialki nr 182/20 pow. 0,13 ha, pol. w Karszewie;
4. Podzialu dzialki nr 393 0 pow. 0,22 ha, pol. w Orchowie- celem wydzielenia gruntu 0 pow. ok.

130 m2 zaj~tego pod przepompowni~ sciekow;
5. Podzialu dzialki nr 466/20 pow. 5,5017 ha, pol. w Lopatkach - celem wydzielenia gruntu 0

pow. ok. 0,06 ha na powi~kszenie nieruchomosci s,!:siedniej;
6. Podzialu dzialek nr 2270 pow. 1,12 ha i 36 0 pow. 0,33 ha, pol. w Okupie Malym- celem

dokonania zamiany;
7. Podzialu dziatki nr 414/60 pow. 1,5881 ha, pol. w Kopysci- celem wydzielenia gruntu 0 pow.

ok. 1501112pod drog~ gminnq;
8. Podziahl dzialki nr 344 0 pow. 0,04 ha, pol. w Rokitnicy- podzial na dwie dzialki celem

sprzedazy na powi~kszenie nieruchomosci s,!:siednich;
9. Podzialu dzialki nr 3370 pow. 0,04 ha, pol. w Rokitnicy - podzial na trzy dzialki celem

sprzeda:zy na powi~kszenie nieruchomosci s,!:siednich.

IV. Warunki stawiane Wykonawcom
o udzielenie zamowienia mog'!: ubiegac si~ Wykonawcy, ktorzy w okresie ostatnich trzech lat
wykonali co najmniej trzy uslugi odpowiadaj,!:ce swoim rodzajem ushlgom stanowi,!:cym
przedmiot zamowienia.
Na potwierdzenie spelnienia powyzszego warunku nale:zy zal,!:czyc do oferty wykaz uslug
(zal,!:cznik nr :2 do zaproszenia ), oraz dokumenty ( referencje ) potwierdzaj,!:ce, ze powyzsze
Uslugi zostaly wykonane nale:zycie.
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V. Informacje 0 sposobie porozumiewania si~ ZamawiajCl.cego z
Wykonawcami
1. Wyjasnienia warunk6w zam6wienia udzielane b~d<tprzez Zamawiaj<tcego pisemnie, faksem,
drog<telektroniczn<t.
2. Wszelkiego rodzaju oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, infonnacje itp. Zamawiaj<tcy
i Wykonawcy przekazuj<t pisemnie, faksem, drog<telektroniczn<t.
3. Odpowiedzi na pytania dotycz<tce tresci zaproszenia udzielane b~d<tniezwlocznie, jednak nie
pozniej nit na 2 dni przed uplywem tenninu skladania ofeli.

4. Osobami uprawnionymi do bezposredniego kontaktowania si~ z wykonawcami Set:
- Inspektor Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami Urz~du Miejskiego w Lasku-

pan Kazimierz Nowakowski pok6j 41, telefon: 043 6768341, faks: 043 6768388
- Inspektor Wydziahl Gospodarki Nieruchomosciami Urz~du Miejskiego w Lasku - pani
Magdalena Tracz, pok6j 40, telefon: 043 6768340, faks: 043 6768388

VI. Terminy
I. Oferty naleZy skladae do dnia 22 Iipca 2013 r. do godziny 10:00 w siedzibie
Zamawiaj<tcego w Urz~dzie Miejskim w Lasku ui. Warszawska 14 w Biurze Obshlgi Interesanta
( na paIierze).
2. Publiczne otwarcie ofert odb~dzie si~ w dniu 22 Iipca 2013 r. 0 godzinie 11:00 w siedzibie
Zamawiaj<tcego w Urz~dzie Miejskim w Lasku ui. Warszawska 14 pok. 54.
3. Realizacj~ zam6wienia nalety wykonae w terminie 3 miesi~cy od dnia podpisania umowy.
ZaproponowaIlie terminu pozniejszego jest r6wnoznaczne z niespehlieniem wymagan, co
spowoduje odrzucenie oferty.
4. Jeteli Zamawiaj<tcy dokona wyboru ofel1y, umowa w sprawie realizacji zam6wienia zostanie
zawarta z Wykonawcq, kt6ry spell1i wszystkie przedstawione wymagania oraz, kt6rego oferta
okaze si~ najkorzystniejsza.
5. Umowa zostanie zawalia w formie pisemnej. 0 miejscu i dokladnym terminie zawarcia umowy
Zamawiaj<tcy powiadomi niezwlocznie wybranego Wykonawc~.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wymagania i zalecenia og61ne

Ofelia powinna bye przygotowana z uwzgl~dnieniem ponizszych zasad:
1.1. Kazdy wykonawca moze zloZye tylko jedn<t ofert~,
1.2. Nie dopuszcza si~ skladania ofert wariantowych,
1.3.Wymaga si~, by ofelia byla przygotowana na pismie, w fonnie zapewniaj<tcej peln<t
czytelnose jej tresci.
1.4.0fert~ naleZy sporz<tdzie w j~zyku pol skim pod rygorem niewaznosci.
I.5.Wymaga si~, by ofelia byla dostarczona w opakowaniu uniemozliwiaj<tcym odczytanie
jego zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym infonnacj<t 0 adresacie,
numerem sprawy - GN.6810.33.2012, finnie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy
oraz jego adresie oraz oznaczona: "Wykonanie wznowienia granic oraz podzial6w
nieruchomosci" .
1.6.Wymaga si~, by oferta byla podpisana przez osob~ lub osoby uprawnione do zaci<tgania
zobowi<tzaI'i. Od Wykonawc6w ubiegaj<tcych si~ wsp61nie 0 udzielenie zam6wienia,
stosowne pelnomocnictwo 0 ustanowieniu pell1omocnika do reprezentowania ich w
post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo reprezentowania w post~powanju i zawarcia
umowy w sprawie zam6wienia publicznego.
1.7.Wszystkie strony oferty powinny bye ponumerowane i parafowane.
1.8.Wymaga si~, aby wszelkie poprawki byly dokonane w spos6b czytelny dodatkowo
opatrzone dat<tdokonania poprawki oraz paraf<tosoby podpisuj<tcej ofeli~.



2. Zasady sktadania oferty przez podmioty wyst~pujClcewsp61nie
2.1. Wykonawcy wspolnie ubiegaj'lcy si~ 0 udzielenie zamowienia zobowi'lzani S'l
do ustanowienia pelnomocnika do reprezentowania ich w post~powaniu albo

reprezentowania ich w post~powal1iu i zawarciu umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Zaleca si~, aby pelnomocnikiem byl jeden z Wykonawcow wspolnie
ubiegaj'lcych si~ 0 udzielenie zamowienia.
2.2.Wykonawcy wspolnie ubiegaj'lcy si~ 0 udzielenie zamowienia zobowi'lzani S'l do

zlozenia wraz z ofert'l pelnomocnictwa, 0 ktorym mowa w pkt. 2.1.
Pelnomocnictwo nalezy zlozye w fonnie oryginalu lub odpisu poswiadczonego za
zgodnose z oryginalem przez notariusza.

2.3.Wszelka korespondencja prowadzona b~dzie wyl'lcznie z Pelnomocnikiem.

3. Zawartosc oferty
3.J . WypeJ-niony fonnularz ofertowy ( zalll.cznik nr 1 do zapytania ofertowego ), podpisany
w spos6b okreslony w punkcie J Wymagania i zalecenia og6lne. W odniesieniu do oferty
skladanej przez Wykonawc6w wsp61nie ubiegajll.cych si~ 0 udzielenie Zam6wienia w trdci
formularza naleZy wymienie nazwy ( finny) wszystkich Wykonawc6w, natomiast podpis pod
fOI111Ularzemmoze bye zlozony przez Wykonawc~-pelnomocnika.
3.2. W przypadku Wykonawc6w wsp61nie llbiegajll.cych si~ 0 udzielenie zam6wienia,
dokument ustanawiajll.cy peh1omocnika do reprezentowania ich w post~powanill 0 udzielenie
zam6wienia albo reprezentowania ich w post~powanill i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zam6wienia.
3.3. Wykaz uslug ( za1ll.czniknr 2 ) oraz dokw11enty (referencje) potwierdzajll.ce, ze uslugi
zostaly wykonane naleZycie.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena podana w ofercie powinna zawierae wszystkie koszty zwi'lzane z realizacj'l
zamowienia. W cenie powinny bye rowniez uwzgl~dnione wszystkie oplaty, wszystkie
podatki. Podana cenajest obowi'lzuj'lca w calym okresie trwania umowy.
2. Cenq, ktora posluzy ocenie ofert b~dzie l'lczna cena brutto wszystkich dzialek.
3. Cena oferty wilma bye wyrazona w zlotych polskich (PLN), w zlotych polskich b~d'l
prowadzone r6wniez rozliczenia pomi~dzy Zan1awiaj'lcym a Wykonawc'l.

IX. Kryteria oceny ofert
o wyborze najkorzystniejszej oferty decydowae b~dll.przedstawione nizej kryteria.
1. Cena ofertowa
Liczba punkt6w, kt6rll.mozna uzyskae w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez
podzielenie ceny najtat'lszej z ofert przez cen~ ocenianej oferty i pomnozenie tak otrzymanej
liczby przez 10 oraz przez wag~ kryterium, kt6rlt ustalono na 100%.

X. Warunki ptatnosci
Naleznose za wykonanie przedmiotu zam6wienia b~dzie uregulowana przez Zamawiajll.cego
w terminie 14 dni od daty dostarczenia rachunku/faktury przez Wykonawc~, po reaJizacji
przedmiotu zam6wienia.

XI. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastl:\.Piw dnill 22 lipca 2013 r. 0 godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiajltcego
w Urz~dzie Miejskim w Lasku ul. Warszawska 14, pok. 54.



XII. Zawarcie umowy
1. Jezeli Zamawiaj'lcy dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamowienia

publicznego zostanie zawm.ia z Wykonawcq, ktory spelni wszystkie przedstawione
wymagania oraz, ktorego oferta okaze si~ najkorzystniejsza.

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. 0 miejscu i dokladnym terminie zawarcia
Umowy Zamawiaj~cy powiadomi niezwlocznie wybranego Wykonawc~.

3. W przypadku, jezeli okaze si~, ze Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana,
przedstawil nieprawdziwe dane lub b~dzie uchylal si~ od zawarcia umowy,
zamawiaj'lcy wybierze t~ sposrod pozostalych ofert, ktora uzyskala najwyzsz'l liczb~
punktow, chyba ze zlozona b~dzie tylko jedna wazna oferta lub uplynie termin
zwi'lzania ofert'l.

XIII. Wz6r umowy
Wz6r umowy stanowi zal~cznik do zaproszenia. W jej tresci, kt6ra nie podlega negocjacjom
podano wszelkie istotne dla Zamawiaj~cego warunki realizacji zam6wienia.

XIV. Lista zat~cznik6w
Wymienione nizej zal~czniki stanowi~ integraln~ cz~sc zaproszenia.

1. Formularz ofeltowy - zal~cznik Nr 1
2. Wykaz UShlg- zal'lcznik Nr 2
3. Wz6r umowy - zal~cznik Nr 3


