
 
Znak sprawy:18/2019/ZPM  

 
Załącznik Nr 2 

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych  
o wartości poniżej 30 000 euro  

w Urzędzie Gminy Mielec 

 
Gmina Mielec 
ul. Głowackiego 5, 
39-300 Mielec 
e-mail sekretariat @ug.mielec.pl, lub 

                                                                                                             Mielec dnia 24.04.2019  
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Gmina Mielec zaprasza do złożenia oferty na  

Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm.  Mielec, 

ustalenie przebiegu granicy  działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 764  z działką nr 765 

 

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Czynności rozgraniczeniowe związane z ustaleniem 
przebiegu granicy nieruchomości położonych w miejscowości Rzędzianowice, gm.  Mielec  dla  
działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 764  z działką nr 765 wraz ze sporządzeniem 
odpowiedniej dokumentacji rozgraniczeniowej i technicznej zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 
1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity z Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) 
oraz Rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości 
(Dz.U. z 1999 r. nr 45 poz. 453). 

 
2. Źródło finansowania:  środki własne z budżetu Gminy Mielec 
 
3. Termin realizacji zamówienia:        31.07.2019r. 

4. Okres gwarancji:        nie dotyczy 

5. Warunki płatności: Po dokonaniu odbioru robót, w ciągu 14 dni od przedłożenia faktury przez 
Wykonawcę.         
        

6. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity z Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) oraz w 
Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 
1999 r. nr 45 poz. 453). 

 
7. Warunki udziału w postępowaniu*:  

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy którzy: 
 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, o których mowa w 

art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  (tekst jedn. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2101 ze zm.), 

 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 



W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć: 
kopię odpowiednich uprawnień zawodowych. 

 
8. Kryterium oceny ofert:    100% cena brutto  
 
9. Miejsce i termin złożenia oferty :  Sekretariat UG Mielec (pokój 26) , ul. Głowackiego 5, 39-300 

Mielec w terminie do 10.05.2019r. godz. 10.00; 

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  
A. Bieniek  –   a.bieniek@ug.mielec.pl , tel. (17) 77 45 666;  
D. Maryniak – d.maryniak@ug.mielec.pl, tel. (17) 77 45 631 

11. Sposób złożenia oferty: Formularz oferty sporządzony według załącznika do niniejszego 
zapytania należy umieścić w kopercie, która będzie: 
  zaadresowana do Zamawiającego, na adres: 

Gmina Mielec 
ul. Głowackiego 5, 

39-300 Mielec 
 

  posiadać oznaczenie: ,,Oferta – rozgraniczenie Rzędzianowice” z adnotacją „nie otwierać przed 
10.05.2019r. godz. 10.00” 

  poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta winna posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było  
odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.  

   

12. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  
w zapytaniu ofertowym. 
 

13. Załączniki:  
1) projekt umowy 
2) formularz oferty  

 
Wójt Gminy Mielec  
  /-/ Józef Piątek  

 
 
 
 


