
Modliborzyce, dnia 11 sierpnia 2022 r. 

 

 

 

Burmistrz Modliborzyc, zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą: „Wykonanie 

podziału nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0022 Wolica Druga, gmina 

Modliborzyce, z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej” 

 

 Nazwa i adres Zamawiającego 

Gmina Modliborzyce  

Siedziba: Urząd Miejski w Modliborzycach ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce 

NIP 862-157-63-44, Regon 830 409 608 

nr telefonu  15 8715079, nr faksu15 8717102 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@modliborzyce.pl 

Godziny urzędowania Urzędu Miejskiego: poniedziałek, środa, czwartek, piątek                

godz. 7.3 – 15.10, wtorek 7.30 - 16.50 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

I. Tryb udzielenia zamówienia 

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 

II. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie części gruntu z nieruchomości 

położonych w obrębie ewid. 0022 Wolica Druga, gmina Modliborzyce,  

z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej, zgodnie z koncepcją trasy 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz sporządzenie 

dokumentacji geodezyjnej zgodnej z obowiązującymi przepisami.  

Zakres prac objętych zamówieniem: 

1. Zgłoszenie prac w PODGK w Janowie Lubelskim i pobranie niezbędnych 

materiałów. 

2. Przygotowanie wstępnych projektów podziału oraz dostarczenie ich 

Zamawiającemu . 

3. Przeprowadzenia czynności na gruncie. 

4. Opracowanie operatu technicznego oraz map z projektem podziału 

nieruchomości i dostarczenie powyższych dokumentów, przyjętych do 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę 

Janowskiego, do siedziby Zamawiającego.  

 
III.Termin realizacji zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od daty podpisania umowy.   

W przypadku wstąpienia okoliczności, które nie umożliwiają wykonanie usługi w/w 

terminie, wykonanie umowy może ulec zmianie za porozumieniem stron na podstawie 

aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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Za termin realizacji zamówienia rozumie się datę przedłożenia operatu technicznego 

przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  

 
IV. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym – dokumenty niezbędne 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia 

zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii zakres 2. 

2. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia 

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach tj. kserokopię uprawnień zawodowych, 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

V. Miejsce i termin składania oferty 

1. Ofertę należy złożyć: osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Zamawia-

jącego: Urząd Miejski w Modliborzycach, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, 

piętro - pokój nr 2 (sekretariat), w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  „Wykonanie 

podziału nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0022 Wolica Druga, 

gmina Modliborzyce, z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej” 

2. Termin składania ofert do dnia 25 sierpnia 2022 r. do godz.13:00. 

3. Oferty, które Zamawiający otrzyma po terminie nie zostaną rozpatrzone. 

 

VI.  Opis sposobu przygotowania oferty  

1. Oferta winna zawierać imię, nazwisko, adres Wykonawcy, nazwę przedmiotu za-

mówienia oraz cenę netto i brutto za wykonanie prac.  

2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osobę umocowana do podpisania 

oferty, posługującą się odpowiednim pełnomocnictwem.  

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

 

VII. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena brutto – znaczenie 100%  

1. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym cenę jednostkową netto i brutto za 

wykonane zamówienie. 

2. Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta zawierająca najniższą cenę (jako cenę 

należy rozumieć kwotę brutto za wykonanie w całości zamówienie). 

3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszelkie koszty i składniki związane  

z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia.  

W cenie należy przewidzieć ewentualne koszty, które mogą wynikać w trakcie 

realizacji zadania a będą niezbędne do jego prawidłowego wykonania. 

4. Jeżeli, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych 

nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 



5. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, który złoży             

najkorzystniejszą ofertę, a którego cena oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 

 
VIII. Miejsce i termin otwarcia ofert  

1. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach (pokój nr 6 I piętro), 

ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, w dniu 25 sierpnia 2022 roku o godz. 

13.30.  

 
IX. Warunki płatności  

Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, wynagrodzenie Wykonawcy będzie 

płatne przelewem na wskazany rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury. Za datę płatności przyjmuje się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

X. Osoba do kontaktu: Karolina Chorębała pod numerem telefonu: 15 8717 151  

lub adresem e-mail: srodowisko@modliborzyce.pl 

XI. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania  i nie dokonania 

wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów 

roszczeń z tego tytułu.  

 

 

 

Burmistrz Modliborzyc 

  

      Witold Kowalik 
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