
G M I N A Z A K R Z E W O 
ul. Le&na 1 

87-707 Zakrzewo 
MICMTO , " , a w s k o - P 0 m o r s k i e 

Zakrzewo, 7 grudnia 2016 r. 
UG.271.1.14.2016.MB 

ZAPROSZENIE 

Gmina Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, woj. kujawsko - pomorskie, zaprasza 
do skladania ofert na swiadczenie uslug geodezyjnych w 2017 roku. 

1. Opis przedmiotu zamowienia: 
Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie uslug geodezyjnych w 2017 roku. 

Szczegolowy zakres prac geodezyjnych: 
Lp. Rodza robot 

1 Rozgraniczenie 
dzialka do 4 pkt 

1 Rozgraniczenie za kazdy nastepny pkt 

2 Podzial 

dwie pierwsze dzialki 

2 Podzial 
nastepne do 10 dzialek 
za kazdâ  dzialke 2 Podzial 

powyzej 10 dzialek 
za kazda^ dzialke 

3 Wznowienie znakow granicznych 

pierwszy punkt 

3 Wznowienie znakow granicznych 
nastepne do 10 pkt 
za kazdy punkt 3 Wznowienie znakow granicznych 

powyzej 10 pkt 
za kazdy punkt 

4 
Mapa do celow projektowych 
obiekty liniowe 

pierwszy km 
4 

Mapa do celow projektowych 
obiekty liniowe za kazdy nastepny km 

5 Mapa do celow projektowych jedna dzialka do 1,0 ha 

2. Termin wykonania zamowienia: 
Od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

3. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie wykonawca musi zlozyc: 
Oferta musi zawierac wypelniony Formularz oferty, ktorego druk stanowi zalacznik 
nr 1 do niniejszego zaproszenia. Oferta ma bye napisana na maszynie do pisania, 
komputerze lub niescieralnym atramentem oraz bye podpisana przez upowaznionego 
przedstawiciela wykonawcy (dotyczy rowniez wszystkich zal^cznikow do oferty). 
Upowaznienie do podpisania oferty powinno bye dol^czone do oferty, o ile nie 
wynika to z innych dokumentow zal^czonych przez wykonawce. Jezeli do skladania 
oswiadczen woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. 
reprezentacji lacznej, wowczas wszystkie dokumenty powinny bye podpisane przez 
zobowiazane osoby. Wszystkie dokumenty, a takze wszelkie miejsca, w ktorych 
wykonawca naniosl zmiany powinny bye parafowane przez osobe (osoby) 
podpisuj^ce oferte. 

Wyzej wymieniony dokument skladany jest w formie oryginalu. 
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4. Miejsce oraz termin skladania ofert i otwarcia ofert: 
Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego: Urzad Gminy w Zakrzewie, ul. Lesna 
1, 87 - 707 Zakrzewo, w pokoju nr 8, w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r. do godz. 
11:00. Oferte zlozona^ po terminie zwraca sie bez otwierania. Oferte nalezy umiescic 
w nieprzezroczystym i opieczetowanym opakowaniu. Nalezy stosowac opakowanie 
zewnetrzne i wewnetrzne. Na opakowaniu zewnetrznym oferty (kopercie), 
zaadresowanym do zamawiajacego nalezy zamiescic nastepuj^c^ informacje: „Oferta 
na swiadczenie uslug geodezyjnych w 2017 roku, nie otwierac przed dniem 15 grudnia 
2016 r. godz. 11:15.". Na opakowaniu wewnetrznym oferty nalezy zamiescic 
informacje j /w, z podaniem nazwy i dokladnego adresu wykonawcy. W przypadku 
braku tych informacji zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia 
wynikajace z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 
terminem otwarcia, a w przypadku skladania oferty poczta^ lub poczta^ kurierska za jej 
nie otwarcie wtrakcie sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastapi w dniu 15 grudnia 
2016 r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiajacego w pokoju nr 5. 

5. Opis sposobu obliczania ceny: 
Cena oferty powinna bye obliczona w zlotych polskich. Cene oferty nalezy okreslic 
w wysokosci netto i brutto (z podatkiem od towarow i uslug VAT) . Kwota ta musi 
zawierac wszystkie koszty zwiazane z realizacj^ zadania niezbedne do wykonania 
przedmiotu zamowienia. Wyliczon^ cene netto oraz cene brutto (z podatkiem VAT) 
nalezy wykazac w„Formularzu cenowym", stanowi^cym zalacznik do "Formularza 
ofertowego" nr 1 do zaproszenia. 

6. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bgdzie sie kierowal przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow oraz sposobu oceny ofert: 

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej bedzie najnizsza cena. Oferta najtahsza 
otrzyma 100 punktow. Pozostale proporcjonalnie mniej, wedlug formuly: 
( C n / C G f x 100) x 100% = ilosc punktow, gdzie: 
C n - najnizsza cena sposrod zlozonych ofert, 
^ofb ~ c e n a oferty badanej, 
20 lub 5 - wskaznik staly, 
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny. 

Rozgraniczenie - maksymalnie 40 punktow. 
Podzial - maksymalnie 30 punktow. 
Wznowienie znakow granicznych - maksymalnie 10 punktow. 
Mapa do celow projektowych obiekty liniowe - maksymalnie 15 punktow. 
Mapa do celow projektowych dzialka do 1,0 ha - maksymalnie 5 punktow. 

Zamowienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, ktorego oferta uzyska 
najwieksz^ liczbe punktow. 

7. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego: 

Z wykonawcy, ktory zlozy najkorzystniejsza oferte zostanie podpisana umowa, ktorej 
wzor stanowi zalacznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 

Zalaczniki do zaproszenia: 
1. Druk „Formularz oferty". 
2. Wzor umowy. 
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