Gmina Jedlińsk
ul. Warecka 19, 26 – 660 Jedlińsk
NIP 796-28-96-026
REGON 670223764

RSG.6830.2.2021

Jedlińsk, dnia 05.08.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych, do którego
nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2021 r., poz. 1129)

Gmina Jedlińsk zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
"Rozgraniczenie nieruchomości pomiędzy działkami o nr ewid. 612/1 a działką o
nr ewid. 662 w miejscowości Kruszyna, gmina Jedlińsk"
I. Zamawiający
Gmina Jedlińsk z siedzibą w 26 – 660 Jedlińsk, ul. Warecka 19, tel. 48 32 13 021;
www.jedlinsk.pl, NIP: 796 28 96 026, REGON: 670 223 764.
II. Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) – art. 2 ust.
1 pkt 1.
III. Przedmiot zamówienia
Wykonanie usługi geodezyjnej związanej z rozgraniczeniem pomiędzy działkami nr
612/1 a działką sąsiednią nr 662 w miejscowości Kruszyna, gmina Jedlińsk.
IV. Termin realizacji zamówienia
Do dnia 29.11.2021 r.
V. Istotne warunki zamówienia:
W przypadku prac rozgraniczeniowych, które nie zakończą się w postępowaniu
administracyjnym i będą skierowane do rozpatrzenia sądowi, Wykonawca zobowiązany
jest do uczestniczenia w postępowaniu sądowym oraz sporządzania dodatkowych analiz,
wyjaśnień i prac geodezyjnych związanych z toczącym się postępowaniem.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej
jedną osobą, która posiada uprawnienia w zakresie określonym w art. 43 pkt 2 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052
t.j. ze zm.), tj. uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczeń i podziałów
nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone we wzorze oferty, stanowiącej Załącznik nr 1 do zapytania, w tym m.in.:
 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
VII. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy według Załącznika
nr 1.
2. Kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji działalności
gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
(potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez oferenta).
3. Kserokopię uprawnień zawodowych w zakresie określonym w art. 43 pkt. 2 ustaw z
dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052
ze zm.).
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta winna zawierać dokładnie wypełniony i podpisany druk oferty. Ofertę należy
sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru.
3. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo
opatrzone imienną pieczątką.
4. Należy podpisać załączniki i kolejno ponumerować strony.
5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
6. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę,
której nie może zmienić.
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: "Rozgraniczenie
nieruchomości pomiędzy działką nr ewid. 612/1 a działką nr ewid. 662
w miejscowości Kruszyna" przesyłając na adres: Urząd Gminy w Jedlińsku, ul.
Warecka 19, lub osobiście w pok. 23, do dnia: 20.08.2021 r. do godz. 10.00 na
dołączonym do zapytania formularzu ofertowym. Otwarcie ofert nastąpi w tym
samym dniu o godzinie 11.00 w pok. nr 04.
2. Wykonawca pozostanie związany ofertą do dnia 20.09.2021 r.
X. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena ofertowa za usługi objęte niniejszym zapytaniem powinna zawierać wszystkie
koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zadania, zysk
Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności
podatek VAT. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz
omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.
XI. Kryterium wyboru oferty
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta o najniższej cenie brutto za całość
zamówienia - Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie jednego kryterium, tj.: Cena
– 100%.
XII. Informacja dotycząca wybory najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
XIII. Zawarcie umowy
1. Zamawiający zawrze umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze
zamówienie, mogą zostać wezwani do dostarczenia Zamawiającemu stosownej
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany terminu
realizacji jedynie w przypadku wystąpienia obiektywnych przesłanek.
XIV. Informacje dodatkowe
1. Przedkładając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki
opisane w zapytaniu.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi.
3. Wykonawca zobowiązuje się pozyskać materiały niezbędne do sporządzeniu
przedmiotu umowy własnym staraniem i na własny koszt.
XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie
jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
2. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony
prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1129).
XVI. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego: Iga Zaborowska, tel.
(48) 32 13 098.
XVII. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej:
„RODO” informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych, jest Wójt Gminy Jedlińsk (adres: ul. Warecka 19,
26 – 660 Jedlińsk, tel. kontaktowy: 48 32 13 021, email: jedlinsk@jedlinsk.pl).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres
Administratora. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych, do którego
nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) o nazwie "Rozgraniczenie nieruchomości
pomiędzy działkami o nr ewid. 612/1 a działką o nr ewid. 662 w miejscowości Kruszyna,
gmina Jedlińsk" a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, jej realizacji oraz
rozliczenia;
3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c)
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów prawa;
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww.
celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach
szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu.

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO);
9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy
przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta
między stronami umowa.
10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub
organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14
RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w tym postepowaniu, składa
stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym.
Z up. Wójta
/-/ Andrzej Pawluczyk
Sekretarz Gminy

RSG.6830.2.2021
Załącznik do zapytania ofertowego
z dnia 05.08.2021 r.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:
Nazwa: .......................................................
Siedziba: ....................................................
Adres e-mail……………………………….
Nr tel./fax .................................................
NIP: .............................................................
REGON: ......................................................

Gmina Jedlińsk
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk

W nawiązaniu do Zapytania Ofertowego z dnia 05.06.2021 r. znak
RSG.6830.2.2021 w sprawie wykonania usługi polegającej na "Rozgraniczenie
nieruchomości pomiędzy działkami o nr ewid. 612/1 a działką o nr ewid. 662
w miejscowości Kruszyna, gmina Jedlińsk"
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem
ofertowym za cenę:
………….…………………… zł netto (słownie: ……………………….….……………………………….
złotych)
………………….…………… zł brutto (słownie: …………………….………………………..………….
złotych)
1. Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczam, że zapoznałem się ze
stanem przedmiotu oferty i nie wnoszę wobec niego żadnych zastrzeżeń.
2. Warunki płatności: Płatność za usługę nastąpi przelewem w terminie 14 dni licząc od
daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury
będzie protokół końcowy odbioru prac.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 20.09.2021 r.
4. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał
ekonomiczny i techniczny a także pracowników zdolnych do wykonania zadania
określonego w ofercie oraz uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w
ofercie prac i czynności.

5. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
6. Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące
przedmiotu zapytania.
7. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu2.
8. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
- ……………………………………….
- ……………………………………….

………………………, dnia …………………..
Miejscowość

.............................................................................
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2
w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści
oświadczenia Wykonawca nie składa (np. poprzez jego wykreślenie/usunięcie z treści oferty).
1

