
2P.6830.6.2018

Wykonanie rozgrani czenia nieruchomo5ci polozonych w Mniszewie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postgpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prqwo zamhwieri publicznych(Dz' U'2013'907 i't.) - wartoit zom|wienia nii przelcracza wyraionej w zlotych kwoty 30.000euro (art.4 pkt. 8 ustawy).

1' Nazwa i adres zamawiaj4cego: Gmina Magnuszew, 26-gloMagnuszew, ul.Saper6w 24REGON: 67 0223830, NIp: Bt2-19-14_938

2'Ttyb udzielenia zam6wienia: Postgp^oyanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamdwieri publicznych 1oz. u.iot 3.g07 j.t.)'- warToit zam6wienia nle prreloarro
wyra2onej w zlotych k*oty 30.000 euro (art.4 pkt. g ustawy). I

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamriwienia:

l) Wykonanie rozgraniczenianieruchomoSci w obrgbie Mniszew obejmuj4cej dzialkg nr148812 z ilzialkq nr.1488/3, w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartolrafic .n" oru.tozporzqdzenia Ministr6w Spraw Wewngtrznych i,toministiacji ora, i.olnict*a iGospodarki Zywnosciowej. DziarkistanowiE wlasnodi os6b frzycznych i gminy.

2)W ramach zam6wienianalely wykona6 nastgpuj4ce czynnosci: analizastanu prawnego
nieruchomoSci, wyznaczenieterminu i przeprowadzenieczynnosci rozgraniczeniowych na
B{un9i9, sporz4dzenie dokumentacji geodeiyjnej niezbgane3 ao *ydu"; d,ecyzJi
administracyjnej

4. Termin realizacji zam6wienia: w ci4gu dw6ch miesigcy od podpisania umowy

5' Termin i miejsce skladania ofert: Do dnia 14 maja 2018 r. godz.l3.00 w sekretariacieurzgdu Gminy w Magnuszewie, ul. saper6w 24,26-;loMagnu-szew bqdz wyslai na adresprzetargi@magnuszew-pl_w przypadku skladania ofertprzezfi*g kuriersk4 bqd1pocztowEliczy sig data wplywu do ZamawiuJ4."go.

6' Sposr6'b prrygotowania ofert: ofertapowinna byd podpisana i umieszczona w zamknigtejkopercie (wg zalqczonego wzoru), na kt6iej nalezy"naprrut ,,rorg.aniczenie nieruchomosciobejmuj4cej"

T.Rozpatrzenie ofert: odbgdzie sig 14.05.201g r, godz.l3:30

zatrrawiqqcy zleciwykonanie prac wykonawcy, kt6ry zaoferuje najkorzystniejsz4 cengrealizacji przedmiotowego zam6wieni a zgodnii , u o*q.

Magnuszew dnia 04.05.20 I 8

INY

Zalqczniki:

Wzdr oferty

Wzdr umowy Drapalo



Dnia

Pieczqtka oferenta

OFERTA

Gmina Magnuszew

ul.Saper6w 24,

26-910 Magnuszew

Odpowiadaj qc na zapytanie pod nr 2P.6830 .6.2018 skierowane przezGming Magnuszewe do
geodet6w uprawnionych, na wykonanie rozgraniczenia nieruchomoSci. W ramach
zam6wienia wykonam nastgpuj4ce czynnoSci:

analiza stanu prawne go nieruchomo Sci

l{Yznaczenie terminu i przeprowadzenie czynnoSci rozgraniczeniowych na gruncie

sporz4dzenie dokumentacji geodezyjnej niezbgdnej do wydania decyzjiadministracyjnej,

obejmuj4cej dzialkg:

numer 148812 w Mniszewie z dzialkEs4siedniE nr 1488/3 w trybie ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzle,rozporzqdzeniaMinistr6w Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz
Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej, skladam nastgpuj4c4 ofertg:

Oferujg wykonanie przedmiotu zam6wienia za nastgpuj4cq ceng:

WartoS6 brutto .. .........21
Slownie:

OSwiadczam, Ze:

wykonam zam6wienie w terminie do dnia
jednoczeSnie oSwiadczamke: 

M! ! r ' r !r L,

- posiadam niezbgdne uprawnienia zawodowe do wykonania przedmiotu zam6wienia

- zobowiqzujg sig w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
W znaczony m ptzez zamawiaj 4ce go.

Z al q c z ni k : l<s e r o kop i a upr aw ni e ri g e o de zyj ny c h

podpis osoby upowaznionej



UMOWA
zawarta w dniu ""':""'...... pomigdry o.ffiagnuszew reprezento wan4 przez wojtaGminy - Marka Drapalg ,*ury"iw dalsiej czgsci u^i*y-,,zamawiai4cym,,,
4...........

zwanej w dalszej czgsci umowy ,,wykonawc4,, - kt6ry zostarwyroniony w wynikuprzeprowadzenia zapytaniaofertowego na Wyi<onan ie rozgraniczenianieruchomosci
obejmui4cej dzialkEff .... ......2 dziarkqsqsieania-. ...... wtrybieustawyPrawo geodezyjne i kartograficzne

$1

1'wykonawcaobowiTany jest wykonad prace zgodnie z obowiqzujqcymi przepisamiinormami, w stanie kompletnym z punktu widzenia.Elr, ktor"-u mai4 sruzyc.
2. Dokumentacja winna by6 zaewidencjonowana zgodnie z obowiqzti4cymi wymogamiprawa wedlug zasad okreslonych w pizepis ach diticza.yct, geodezji i kartografi i, zgodnie znormami prawnymi obowi4zui4cymi w.tym zakresie, tj. ustaw4 prawo geodezyjne ikartografi c zne oraz przepisami iiczeg6lnymi,

3' Zarnawiq}cy zleca, a wykonawc aprzyjmuledo wykonania uslugi geodezyjne polegaj4cena przeprowadzenia czynnosci rozgraniczeniowych nieruchomosci w 
"et, 

,siatenia przebiegugranic przez okreslenie poloZenia p-unkt6w i linii granic r:oy"h,utrwalenia ry"r, prrl-o*znakani granicznymi na gruncie dia nieruchomosJi polozonycrr w obrgbieoznaczonejnumerem .... dlakt6rej prowadzonajestksiggu*i."ryrtuNi'
..... bgd4c4wlasnoSci4 ............ r.4ri.dri4nieruchomo5ci4

:ffi::'-numerem ... zgodne zczynnosciami opisanymi w iapyaruu oferrowym i

$3Realizacja przedmiotu 
lmorr.y odbywad sig bidzie w terminie dw6ch miesigcy od podpisaniaumowy zgodnie z przedlohon4 ofertq.

1' wykonawca odpowiad aprzed.zu*u*iuj\1"ymza jednostkg, kt6re wyko nary czgsczleconych przez niE prac.

2.. wykonawca ponosi wzgl gde m zamawiai 4cego peln4 odpowiedzialnos6
odszkodowa w czE z tytulu niewykonania tuu nieriaJrrn*" wykonania niniej szej umowy, wtym takZe w przypadkuroszczenos6b trzecich wynikaiaEy.f, z ustawy z dnia20.0l.20ll r.o odpowiedzialnos{- rnaj+tkowej funkcjonari*ri ddlffiy.h za raiqce naruszenieprawa (Dz.U.20l I Nr 34 poz.ti3).

$s1' Za wykonanie przed-miofu wykon awca otrzyma wynagrodz enie ryczahowe bruttoo wkwocie ......21 slownil:...... .........21 .2' wynagrodzenie.ryczakowe bgdzie.niezmienne pi:", 
"uryokres 

realizacjiprzedmiotuUmowy, a pominigcie przy wycenie i nie ujgcie'* ry*ur.i" jakiegokolwiek elementunie bgdzie stanowilo podstawy Zqdania prii, wytJnu*.g dodatkowego
wynagrodz enia z powyzszego tytulu.3' wynagrodzenie ryczaltoweobejmuje r6wniezkosztyniezbgdnychdo prawidlowego

. wykonania przedmiotu Umowy.
4' Zamawiaiilcy wyplaci wykonawcy nare2ne wynagrodzenie po przyjgciu wykonanejkompletnej, prawidlowo ocenionym operacie na fodstawie faktury wystawionych



przez Wykonawcg.

$6
1. Rozliczenie za ustugi dokonyr,vane bgdzie jednorazowo po zakoriczeniu realizacji
przedmiotu umowy.
Zaukonczenie realizacji przedmiotu umowy Strony ustalaj4 odbi6r prac geodezyjnych
bez wad i blgd6w przez Powiatowy osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartografi cznej w Kozienicach.
Zamawiaiqcy dokona zaplaty za prawidlowo wystawion4 fakturg w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia zamawiajqcemu, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy
wskazany na fakturze.

Niezbgdnym zalqcznikiem do faktury bgdzie podpisaniu przez Strony protok6l odbioru
przedmiotu umowy, stwierdzaj4cy wykonanie prac bezwadi usterek.
Dniem zaplaty bgdzie dziefi obciqzenia rachunku bankowe go zamawiaj qce go .

$7

Strony ustalily, 2e ztyrulu niewykonania,b4d2 nienalezytego wykonania umowy Wykonawca
zaplaci Zamawiajqcemu karg umownE za odst4pienie od umowy z przyezyn obci4zajqcych
Wykonawcg w wysokoSci 3.000 zlw tymr6wnie2 zprzyczynopisanych w art.635 kc.

1.

2.

4.

5.

$8
Zmiana postanowieh zawartej umowy orrz wprowadzanie nowych

umowy, niekorzystnych dla zamawiaj}cego, jest niedopuszczalne, chyba
wprowadzenia takich zmian wynikad bgdzie z okolicznosci, kt6rych r

przewrdziei w chwili zawarcia umowy.
W razie wyst4pienia istotnej zmiany okolicznoSci powoduj qcej, ze wykonanie umowy

nie leZy w interesie publicznym, czego nie moZna bylo przewidzie(,w chwili zawarciaumowy,
zamawiajqcy mo2;e odst4pi6 od umowy. W takim wypadku wykonawca moae Lqdatjedynie
wynagrodzenia nale2nego mu z tytilu wykonania czgsci umowy.

$e

Wszelkie spome sprawy wynikaj4ce z niniejszej umowy podlegaj4 s4dowi wlaSciwemu
dla miej sca Zamawiajqcego.

$10
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mog4 by6 wprowadzone zazgod4obu stron

wyraZone w formie pisemnego aneksu.

$11

W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umow4
Cywilnego.

maja zastosowania przepisy Kodeksu

$12

Umowg sporz4dzono w 2jednobrzmi4cych egzemplarzach po jednym dlakaZdel ze
stron.

Wykonawca Zamawiaj4cy

postanowiefi do
2e koniecznoSd

nie moZna bylo

KONTRASYGNUJE


