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ZAPROSZENIE 

do złożenia oferty 

 

W postępowaniu którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, 

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (Dz.U. z 2019 r., poz. 

2019 z późn. zm.). 

 

I. Nazwa zadania: 

 

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego dróg gminnych.  

 

II. Nazwa i adres zamawiającego: 

 

Nazwa:   Gmina Bukowina Tatrzańska 

Adres:    ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska 

Numer telefonu:  18 20 00 870 

Adres e-mail:  gmina@ugbukowinatatrzanska.pl 

Strona internetowa:               www.ugbukowinatatrzanska.pl 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska zamierza zlecić wybranemu w ramach zapytania ofertowego geodecie 

uprawnionemu prace geodezyjne polegające na: 

 

 

Wykonaniu map do celów prawnych dla potrzeb postępowań administracyjnych – ustalenie granic pasa 

drogowego według stanu na dzień 31.12.1998r., w związku z art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 z późn. zm) dla następujących 

nieruchomości: 

 

(1) - Groń, ul. Kobylarzówka: dz. ewid. nr 314/3, 481/10 i 481/8 (punkty graniczne częściowo ustalone – operat 

techniczny P.1217.2020.1854 z dnia 11.09.2020r.) 

 

(2) - Bukowina Tatrzańska, Wierch Rusiński: dz. ewid. nr 683, 923, 947 (punkty graniczne częściowo ustalone – 

operat techniczny P.1217.2021.720 z dnia 22.03.2021r.) 

 

(3) - Bukowina Tatrzańska, Wierch Rusiński: dz. ewid. nr 6818 (punkty graniczne częściowo ustalone – operat 

techniczny P.1217.2020.381 z dnia 20.02.2020r.) 

 

(4) - Bukowina Tatrzańska, ul. Sportowa: dz. ewid. nr 6814 (punkty graniczne częściowo ustalone – operat 

techniczny P.1217.2019.520 z dnia 19.03.2019r.) 

 

(5) - Czarna Góra, ul. Nadwodnia: dz. ewid. nr 6405/1, 5849/1 i 5834/4 (punkty graniczne częściowo ustalone – 

operat techniczny P.1217.2019.995 z dnia 23.05.2019r.) 

 

(6) - Bukowina Tatrzańska, ul. Wierch Spiski: dz. ewid. nr 2295, 2293, 2500, 2502/1, 2291/3, 2289/1, 2292/1, 

2511/2, 2512, 2501 

 

(7) – Brzegi, ul .Halna, dz. ewid. nr 1906/20, 1906/22,1906/23 i 1906/25  (punkty graniczne częściowo ustalone 

– operat techniczny P.1217.2020.2657 z dnia 09.12.2020r.) 
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Do zamawiającego należy dostarczyć, 3 zaklauzulowane mapy z projektem podziału (jeżeli został wykonany 

podział), 1 kopie protokołu z ustalenia granic wraz ze szkicem oraz 3 zaklauzulowane mapy do celów prawnych 

(dla działek bez podziału); które będą łącznie stanowić dla wojewody dokumentację będącą podstawą do 

wydania decyzji w trybie art. 73. 

 

Na opracowaniach wynikowych, należy zaznaczyć odpowiednio: 

 

Działka… w całości zajęta pod pas drogowy 

Działka… w całości poza pasem drogowym 

 

lub (przy braku podziału) 

 

Działka… w całości zajęta pod pas drogowy 

 

oraz informację: ustalenie przebiegu granic pasa drogowego drogi gminnej…  według stanu na dzień 

31.12.1998r. w związku z art. 73 (…) 

 

IV. Załączniki:  
- Kserokopia mapy z projektem podziału w trybie art. 73 (przykładowa) 

- Kserokopia mapy do celów prawnych bez podziału w trybie art. 73 (przykładowa) 

- Kserokopia protokołu z ustalenia granic pasa drogowego (przykładowy) 

- Kserokopia szkicu do protokołu z ustalenia granic pasa drogowego (przykładowy) 

 

V. Termin realizacji zamówienia:  

 

Do 30 września 2021r.*  

 

* - dla zadania nr 5 termin zostaje wydłużony do 31.12.2021r., z uwagi na planowane rozpoczęcie prac 

geodezyjnych po uzyskaniu przez Gminę Bukowina Tatrzańska decyzji ZRID (przebudowa skrzyżowania 

drogi gminnej z DK nr 49).   

 

VI. Kryteria wyboru oferty: 

- Cena - 60 % 

- Termin wykonania - 40 % 

 

VII. Termin forma i miejsce złożenia oferty: 

Ofertę można przesłać mailowo na adres: lbudz@ugbukowinatatrzanska.pl lub złożyć w formie pisemnej 

na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Gminy do dnia 12.05.2021r., do godz. 13.00 

 

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na pojedyncze zadanie, jak też na wszystkie zadania. 

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie, należy przedstawić wycenę prac 

 z wyszczególnieniem każdego zadania pojedynczo.  

        Odpowiadając na zapytanie ofertowe proszę podać kwotę netto za wykonanie usługi oraz określić czy      

        jest się płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.  

VIII. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: 

Imię i nazwisko: Łukasz Budz tel: 18 20 00 870, wew. 53 

e-mail: lbudz@ugbukowinatatrzanska.pl 

       Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska 

        

       mgr inż. Andrzej Pietrzyk 

….……………..…….………. 
(podpis Zamawiającego) 
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