STAROSTA KONECKI
! 6-200 Koriskie, ul. StanislawaStaszica 2
tel. 41 372 82 SO, fax 41 372 83 20

Koriskie, dnia 10.09.2018r.

IM .272.1.45.2018

Zaproszenie do ztozenla oferty cenowej
Starosta Konecki, reprezentujqcy Skarb Paristwa, wykonujqcy zadania z zakresu administracji
rzqdowej, zaprasza do zlozenia oferty cenowej na sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej
niezbedne] do dokonania aktualizacji operatu ewidencji grunt6w i budynk6w.
1.

Opis przedmiotu zam6wienia:
Sporzqdzenie dokumentacji geodezyjnej nlezbedne] do dokonania aktualizacji operatu
ewidencji grunt6w i budynk6w w zakresie uiytk6w gruntowych dla nieruchomoscl Skarbu
Paristwa oddanej w uiytkowanie wieczyste na rzecz osoby fizycznej, oznaczonej w ewidencji
grunt6w jako dzlalka Nr 1291/144 0 powierzchni 0,0680 ha polozone] w obr. 0003 m . Koriskie
objete] kslega wieczystq Nr KI1K/00057331/9.

2.

Kod i nazwa zam6wienia wedtug Wsp61nego Stownika Zamowieri (CPV):
71355000-1 - ustugi pomiarowe,
71354000-4 - ustugi sporzqdzania map.

3.

Termin realizacji zam6wienia: 30 listopada 2018 roku.

4.

Warunki udziatu w prowadzonym postepowaniu - zapytaniu ofertowym oraz opis sposobu
dokonywania oceny ich spetniania.
Zamawiajqcy nie stawia warunk6w.

5.

Kryteria oceny oferty, informacja 0 wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczeg61nych kryteri6w oceny oferty,

opis sposobu przyznawania punktacji za spetn ienie

danego kryterium oceny oferty:
5.1. Zamawiajqcy dokona oceny ofert, na podstawie nastepujacvch kryteri6w oceny ofert:
Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie
kryteri um (w %)

1

Cena

100%

5.2. Zamawiajqcy dokona oceny ofert przyznajqc punkty w ramach poszczeg61nych kryteri6w oceny
ofert, przyjmujqc zasade, ze 1% = 1 punkt.
5.3. Punkty za kryterium "Cena" zostana obliczone wedtug wzoru:
Cena oferty najtarisze]
------------------------------- x 100 = liczba punkt6w
Cena oferty badanej
Koricowv wynik powvzszego dziatania zostanie zaokrqglony do dw6ch miejsc po przecinku.
5.4. Za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta z najnizsza cena,
6.

Informacja 0 rnozllwosci sktadania ofert czesclowvch, 0 ile zamawiajqcy taka mozllwosc
przewiduje.
Zamawiajqcy nie dopuszcza mozllwoscl sktadania ofert czesclowvch.

7.

Oferte cenowq naleiy ztoiyc na formularzu, kt6ry stanowi zalacznik Nr 1 do niniejszego
zaproszenia. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawlerac:

7.1. Formularz Ofertowy w formie oryginatu sporzqdzony i wypetniony odpowiednio wedtug wzoru
stanowiqcego Zatqcznik Nr 1 do zaproszenia. Jezeli Wykonawca nie zatqczy Formularza
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ofertowego, oferta zostanie potraktowana jako niezgodna z trescia zaproszenia do zlozenia
oferty cenowej i zostanie odrzucona .
7.2. Petnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawc6w wvstepujacvch wsp6lnie),

0

i1e

oferte sktada petnomocnik,
8. Oferte cenowa naleiy ztoiyc w formie pisemnej do dnia 14.09.2018r. do godz. 13.00
w Starostwie Powiatowym w Koriskich, ul. Stanistawa Staszica 2, 26-200 Koriskie, kancelaria
og61na (pok6j nr 1) lub przeslac za pomoca e-maila:mariola.galka@konecki.powiat.pl. Oferty
mozna skladac od poniedziatku do piatku w godzinach 7.30 -15.30 z wytqczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy z dopiskiem na kopercie: wykonanie operatow szacunkowych.
9. Rozpatrywane beda jedynie oferty, ktore:
a) zostaty zlozone w terminie przewidzianym w pkt. 8,
b) odpowiadajq przedmiotowi zam6wienia okreslonernu w niniejszym zaproszeniu.
10. Zamawiajqcy zaprosi do podpisania umowy wvkonawce, kt6rego oferta uzyska najkorzystniejszy
bilans kryteri6w oceny ofert,
odrzuceniu w oparciu

0

0

kt6rych mowa w punkcie 5 sposrod tych ofert, kt6re nie pod legajq

punkt 7.

11. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do negocjacji warunk6w z wykonawcami, przy wyborze
oferty, a takze rezygnacji z udzielenia zam6wienia.
Dodatkowe informacje rnozna uzvskac od poniedziatku do piatku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Osoby uprawnione do porozumiewania sie z wykonawcami:
Pani Katarzyna Pluta - w zakresie przedmiotu zam6wienia, tel. 41 2604749, faks 41 372 83 20,
e-mail: katarzyna.pluta@koneckLpowiat.pl;
Pani Mariola Gatka - kwestie zwiqzane z procedure udzielania zam6wienia, tel. 41 260 47 74, faks 41
372 83 20, e-mail: mariola.galka@koneckLpowiat.pl.
Przes/ana przez Paristwa oferta cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Oz . U. z 2017 r. poz. 1579 z poi zm. ).

Integralng czescig zaproszenia Sg zatgczniki:
Zatqcznik Nr 1 - wz6r formularza oferty cenowej;
Zatqcznik Nr 2 - umowa - projekt;
Zatqcznik Nr 3 - wz6r klauzul informacyjnych w zakresie zawierania, wykonywania i rozliczania
umow/zleceri procedowanych poza ustawq Prawo zarnowieri publicznych oraz szacowania wartoscl
zam6wienia publicznego.
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