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Izbica Kujawska dnia 14.11.2017 r. 

 

Gmina Izbica Kujawska 

ul. Marszałka Piłsudskiego 32 

87-865 Izbica Kujawska 

 

 

GKLP.271.2.23.2017  

  

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

dla zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

 

 

1. Informacje o Zamawiającym: 

Nazwa: Gmina Izbica Kujawska  

Kierownik Zamawiającego: Burmistrz Izbicy Kujawskiej 

Siedziba Zamawiającego: Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej 

Ulica: Marszałka Piłsudskiego 32  

Kod: 87 – 865  

Miejscowość: Izbica Kujawska 

Powiat: włocławski 

Województwo: kujawsko – pomorskie  

E–mail: urzad@izbicakuj.pl  

Tel/Fax: /54/ 286 50 09  

Godziny urzędowania: pn.- pt. 7:30 –15:30  

Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.izbicakuj.pl  

 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości 

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy p.z.p.) 

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w sprawie zamówienia publicznego na: 

 

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie Szostka, stanowiącej 

działkę nr 86, gmina Radziejów, powiat radziejowski, województwo kujawsko-

pomorskie, z nieruchomościami sąsiednimi, tj. działkami nr 140, 74, 145, 141, 214, 136, 

129/1, 123, 207, 203, 223, 118/1, 113, 108, 106/1, 105/3, 105/1, 91, 87/2, 93, 211/1, 210/1, 

87/1, 89/2, 65/1, 69/1, 72/1, 77/1, 81/1, 85, 112, 221, 117/1, 202, 208, 122, 128, 135, 46/35 

,46/36, 46/37 położonymi w obrębie Szostka, gmina Radziejów, powiat radziejowski, 

województwo kujawsko-pomorskie oraz z nieruchomościami sąsiednimi, tj. działkami nr 

309, 310 i 318 położonymi w obrębie Bronisław, gmina Dobre, powiat radziejowski, 

województwo kujawsko-pomorskie. 
 

 

Rodzaj zamówienia: usługa. 

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie Szostka, stanowiącej działkę 

nr 86, gmina Radziejów, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie, z 

http://www.bip.izbicakuj.pl/
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nieruchomościami sąsiednimi, tj. działkami nr 140, 74, 145, 141, 214, 136, 129/1, 123, 207, 

203, 223, 118/1, 113, 108, 106/1, 105/3, 105/1, 91, 87/2, 93, 211/1, 210/1, 87/1, 89/2, 65/1, 

69/1, 72/1, 77/1, 81/1, 85, 112, 221, 117/1, 202, 208, 122, 128, 135, 46/35 ,46/36, 46/37 

położonymi w obrębie Szostka, gmina Radziejów, powiat radziejowski, województwo 

kujawsko-pomorskie oraz z nieruchomościami sąsiednimi, tj. działkami nr 309, 310 i 318 

położonymi w obrębie Bronisław, gmina Dobre, powiat radziejowski, województwo 

kujawsko-pomorskie. 
 

3. Przedmiot umowy obejmuje:  

- analizę stanu prawnego nieruchomości; 

- wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie; 

- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej. 

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego  

w ogłoszeniu. 

 

4.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

c) zdolności technicznej lub zawodowej:  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 

5. Informacje o oświadczeniach i dokumentach: 

 

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

a) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, 

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny: 

 

6.1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN). 

 

6.2. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową. 

 

6.3.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym, 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

 

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

 

7.1. Kryterium oceny ofert jest „cena 100 %    

 

7.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi 

kryteriami i ich wagą: 
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Kryterium 1 – CENA waga punktowa 100 pkt 

Kryterium „cena” badane będzie dla poszczególnych ofert na podstawie zaoferowanej przez 

Wykonawcę łącznej ceny zamówienia (kwota brutto) w pkt 1 Formularza oferty stanowiący załącznik 

nr 1 do zapytania ofertowego. 

 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą łączną ilość 

punków spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

 

W trakcie oceny poszczególnych ofert, zostaną wyliczone punkty wg poniższego wzoru: 

 

Px = Cx + Gx 

Px - łączna ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę, 

x – nr badanej oferty,  

Cx – ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę w oparciu o kryterium CENA, wyliczona wg 

poniższego wzoru: 

 

 

 

Cena oferowana minimalna brutto 

Cx = ---------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt 

Cena badanej oferty brutto 

 

 

 

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po 

przecinku.  

 

7.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych 

w oparciu o ustalone kryteria. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane, zgodnie z ilością uzyskanych 

punktów. 

 

 

8. Termin wykonania zamówienia: do dnia 29 czerwca 2018 r. 

 

 

9. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: 

 

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Izbicy 

Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska: 

 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej 

Przemysław Nowakowski, pokój nr 22, tel. /54/ 286 50 09, wew. 39 

 

 

10. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

10.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

 

10.2. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, ani za pomocą 

faksu. 

 

10.3. Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zapytania ofertowego oraz treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
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10.4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną 

ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 

 

11. Miejsce i termin składania ofert: 

 

11.1. Ofertę należy przesłać/składać do dnia 23.11.2017 r. do godz. 11:00 na adres Zamawiającego: 

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej 

ul. Marszałka Piłsudskiego 32 

87-865 Izbica Kujawska 

pokój nr 15 I piętro /sekretariat/ 

Godziny urzędowania: pn. – pt. 07:30 do 15:30 

 

11.2. Wymagania dot. koperty: 

a) Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej 

treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta 

koperta). 

b) Ofertę należy złożyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera. 

Koperta opatrzona napisem:  

„Oferta cenowa na zadanie pn.: „Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie 

Szostka, stanowiącej działkę nr 86, gmina Radziejów, powiat radziejowski, województwo kujawsko-

pomorskie, z nieruchomościami sąsiednimi. 

Nie otwierać przed 23.11.2017 r. godz. 11:00”  

 

 

 

 

Izbica Kujawska dnia  14.11.2017 r. 

           

 

 

Z poważaniem 

 

Z up. BURMISTRZA 

Izbicy Kujawskiej 

 

Mirosław Matusiak 

Sekretarz Gminy 

 

 

 

 

Załączniki do zapytania ofertowego: 
1. Formularz oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


