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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 opracowań do celów prawnych – wykazy zmian. 

 

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 polegające na: 

 

 

1) Wykonaniu porównawczego wykazu zmian dla działki ewid. nr: 5481/1 – obręb 0301 Bukowina 

Tatrzańska, wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej i katastralnej oraz klauzulą Starosty Tatrzańskiego + Odpisy 

zwykłe ksiąg wieczystych lub zaświadczenia z Sądu Rejonowego w Zakopanem z Wydziału Ksiąg Wieczystych 

określające prawo własności do parcel katastralnych 

 

2) Wykonaniu porównawczego wykazu zmian dla działki ewid. nr: 5479/1 – obręb 0301 Bukowina 

Tatrzańska, wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej i katastralnej oraz klauzulą Starosty Tatrzańskiego + Odpisy 

zwykłe ksiąg wieczystych lub zaświadczenia z Sądu Rejonowego w Zakopanem z Wydziału Ksiąg Wieczystych 

określające prawo własności do parcel katastralnych 

 

3) Wykonaniu porównawczego wykazu zmian dla działki ewid. nr: 5503/1 – obręb 0301 Bukowina 

Tatrzańska, wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej i katastralnej oraz klauzulą Starosty Tatrzańskiego + Odpisy 

zwykłe ksiąg wieczystych lub zaświadczenia z Sądu Rejonowego w Zakopanem z Wydziału Ksiąg Wieczystych 

określające prawo własności do parcel katastralnych 

 

4) Wykonaniu porównawczego wykazu zmian dla działki ewid. nr: 5571/4 – obręb 0301 Bukowina 

Tatrzańska, wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej i katastralnej oraz klauzulą Starosty Tatrzańskiego + Odpisy 

zwykłe ksiąg wieczystych lub zaświadczenia z Sądu Rejonowego w Zakopanem z Wydziału Ksiąg Wieczystych 

określające prawo własności do parcel katastralnych 

 

 

IV. Termin realizacji zamówienia:  

 

Do 30 sierpnia 2021r. 
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V. Kryteria wyboru oferty: 

- Cena - 60 % 

- Termin wykonania - 40 % 

 

VI. 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 19.05.2021r., 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.  

 

VII. 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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