/zamawiający/

Łącko, 21 marca 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
/dotyczy udzielenia zamówienia publicznego/
o wartości do 30.000 EURO (na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),
1. Pełna nazwa zamawiającego: Gmina Łącko, 33-390 Łącko 445
2. Zaprasza do złożenia oferty dotyczącej udzielenia zamówienia na „wykonanie usług
geodezyjnych”:
Zadanie I
Ustalenie przebiegu drogi gminnej nr 654 w obrębie ewidencyjnym Jazowsko, stanowiącej własność
Gminy Łącko, dla której w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
urządzona jest księga wieczysta NS1S/00065633/2.

Zakres prac obejmuje:
- wyznaczenie granic drogi na gruncie,
- stabilizacja granic– kamienie graniczne.
Z wyznaczenia przebiegu granic należy dołączyć dokumentację geodezyjną zawierającą szkic
graniczny wraz z protokołem z ustalenia przebiegu granic.
Wymagany termin realizacji zadania do 28 czerwca 2019 r.

Zadanie II
Dokonanie podziału działki nr 32/3 w obrębie Zagorzyn do stanu prawnego – wydzielenie parcel
gruntowych l.kat. 2263/3 i 2263/5 o łącznej powierzchni 0,0088 ha stanowiących własność Skarbu
Państwa, podlegających komunalizacji w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U.
Nr 32, poz. 191 ze zm.)
Mapy należy sporządzić w 5 egzemplarzach.
Wymagany termin realizacji zadania do 28 czerwca 2019 r.
3. W razie jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, rozbieżności w trakcie prac i sporządzenia
dokumentacji należy skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia trybu postępowania.
Całość

prac

objętych

umową

należy

wykonać

zgodnie

z

obowiązującymi

i instrukcjami z dziedziny geodezji i kartografii, ewidencji gruntów i budynków.

przepisami

4. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Teresa Baran tel. 18 41 40733 lub Piotr Faron
tel. 18 4140742 w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

5. Wymagane od oferenta dokumenty:
a) wypełniony formularz ofertowy wg. załączonego wzoru do zaproszenia
b) oświadczenie o posiadaniu uprawnień geodezyjnych.
6. Termin i miejsce złożenia oferty: oferty należy składać w Urzędzie Gminy Łącko dziennik
podawczy na parterze, w zamkniętej kopercie z dopiskiem” Oferta na wykonanie usługi geodezyjnej”,
–

do

29

marca

2019

r.

do

godz.

10.00,

otwarcie

nastąpi

29

marca

2019

r.

o godz. 10.30
7. Zamawiający zleci wykonanie prac Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę realizacji
przedmiotowego zamówienia.
8. Za naliczenie podatku VAT w odpowiedniej wysokości odpowiada Wykonawca (Oferent).
Oferentowi nie przysługuje prawo do złożenia odwołania.

11. Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:
1.

Formularz oferty

2.

Oświadczenie

3.

Wzór umowy

Zamawiający
dnia ……………..
OFERTA
Nazwa wykonawcy.................................................................................................................................
Adres wykonawcy .................................................................................................................................
NIP

...................................................................................................................................................

Regon .....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
Nr rachunku bankowego .....................................................................................................................

Nawiązując do pisemnego zapytania ofertowego oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia
pn. „wykonanie usług geodezyjnych:
Zadanie I
Ustalenie przebiegu drogi gminnej nr 654 w obrębie ewidencyjnym Jazowsko, stanowiącej własność
Gminy Łącko, dla której w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
urządzona jest księga wieczysta NS1S/00065633/2.

Cena netto

VAT

Cena brutto

słownie brutto............................................................................................................................................
Potwierdzam termin wykonania zadania w zapytaniu ofertowym

Zadanie II
Cena netto

VAT

Cena brutto

słownie brutto............................................................................................................................................
Potwierdzam termin wykonania zadania w zapytaniu ofertowym

dnia..........................

……………………………….
( podpis wykonawcy )

.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE
UPRAWNIEŃ

Oznaczenie Wykonawcy - firma lub nazwa przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej oraz siedziby, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko
przedsiębiorcy adres oraz nazwę pod którą wykonuje działalność gospodarczą

............................................................................................................................. ..................................................................
................................................................................................................................................................................ ...............
................................................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
................................................................................................................................................................................ ...............

Oświadczam
że osoby ,które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

...................................................
data
................................................................................
(imię nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

PROJEKT
UMOWA NR ………………….
W dniu ……….. r. w Łącku pomiędzy:
Gminą Łącko z siedzibą 33-390 Łącko 445 reprezentowaną przez:
mgr Jan Dziedzinę-Wójta Gminy Łącko
za kontrasygnatą
mgr Edyty Marczyk- Skarbnika Gminy Łącko
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……………………..
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy - na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług geodezyjnych polegających na wykonaniu:
Zadanie I
Ustalenie przebiegu drogi gminnej nr 654 w obrębie ewidencyjnym Jazowsko, stanowiącej własność
Gminy Łącko, dla której w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych
urządzona jest księga wieczysta NS1S/00065633/2.
Zakres prac obejmuje:
- wyznaczenie granic drogi na gruncie.
- stabilizacja granic– kamienie graniczne.
Z wyznaczenia przebiegu granic należy dołączyć dokumentację geodezyjną zawierającą szkic
graniczny wraz z protokołem z ustalenia przebiegu granic.
Wymagany termin realizacji zadania do 28 czerwca 2019 r.
Zadanie II
Dokonanie podziału działki nr 32/3 w obrębie Zagorzyn do stanu prawnego – wydzielenie parcel
gruntowych l.kat. 2263/3 i 2263/5 o łącznej powierzchni 0,0088 ha stanowiących własność Skarbu
Państwa, podlegających komunalizacji w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)
Mapy należy sporządzić w 5 egzemplarzach.
Wymagany termin realizacji zadania do 28 czerwca 2019 r.
§2
1.Strony ustalają że wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w § 1 ustalony na podstawie

oferty nie przekroczy kwoty:…………………………………
2. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne do zrealizowania usługi
(wszelkie prace przygotowawcze, niezbędne opracowania, czynności oraz wszelkie koszty niezbędne
do wykonania zamówienia).
Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w zaoferowanej cenie wszystkie
prace niezbędne do przygotowania kompletnej dokumentacji chociażby prace te nie zostały
szczegółowo wymienione w treści zapytania ofertowego.
3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym
pod numerem NIP: 734-351-47-42
4.Wykonawca oświadcza, że jest /nie jest/ podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie
Skarbowym pod numerem …………….
5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wystawienia faktury, w której odbiorcę oznaczy
w następujący sposób:
Nabywca: Gmina Łącko, 33-390 Łącko 445; NIP 734-351-47-42
Odbiorca: Urząd Gminy Łącko
§3
Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługi określone w § 1 ust. 1 i przekazać kompletną
dokumentację Zamawiającemu.
§4
1. Strony postanawiają, że wykonanie zamówienia będzie rozliczone fakturą po wykonaniu zadania
w terminie i w kwocie jak określono w § 1 niniejszej umowy z załączonym protokołem odbioruprzekazania.
2. Należność Wykonawcy płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane
w fakturze w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury wraz z protokołem odbioru - przekazania
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie jak określono w § 1.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady opracowania objętego umową, wymagające
poprawek lub uzupełnienia.
3. Wykonawca udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, licząc
od daty odbioru opracowania stwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego.
§6
Zmiana

postanowień

umowy

może

być

dokonana

w

przypadku

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

zmian

nieistotnych

Zmiana umowy także istotna może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Zmiana umowy także istotna może być dokonana w szczególności w przypadku gdy:
- zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
- wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnych warunków
pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia lub wystąpienia innych okoliczności
niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin może
ulec przedłużeniu na czas trwania tych okoliczności,
- z uwagi na niezależne od Stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy,
np. osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane
zmiany organizacyjne),
- w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego,
- zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług,
- przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień
i decyzji administracyjnych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
§7
Zamawiający wyznacza Panią Teresę Baran i Pana Piotra Farona jako koordynatora prac
w zakresie realizacji obowiązków umowy. Zmiana koordynatora następuje za pisemnym
powiadomieniem Wykonawcy.
§8
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu:
a) za zwłokę w wykonaniu w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
kalendarzowy zwłoki, licząc od upływu umownego terminu ich dostarczenia, określonego
w niniejszej umowie,
b) za odstąpienie od umowy 10% wynagrodzenia umownego brutto.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
2. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się
przepisów Prawa zamówień publicznych.
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy a dwa dla Zamawiającego.

Wykaz załączników do umowy:
1. załącznik nr 1 - oferta

ZAMAWIAJĄCY

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

WYKONAWCA

