
 URZĄD GMINY  

 BUKOWINA TATRZAŃSKA 

 

 

 

Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska 
tel.: 18 20 00 870, fax.: 18 20 00 879, e-mail: gmina@ugbukowinatatrzanska.pl 

Bukowina Tatrzańska, dnia: 11.10.2021r. 

Znak sprawy: GN.272.12.2021 

 

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 – ustalenie granic. 

 

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 czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonej w m. Czarna Góra oznaczonej  

jako działka ewid. nr: 6406 na odcinku od cieku wodnego oznaczonego jako nr ewid.6404  

do działki prywatnej nr ewid. 5381/1 (tj. na odcinku o długości ok. 570m) ; wraz ze sporządzeniem stosownej 

dokumentacji geodezyjnej z tych czynności tj. sytuacyjnej mapy uzupełniającej z aktualizacją operatu ewidencji 

gruntów.  

 

IV. Termin realizacji zamówienia:  

Do 31 grudnia 2021r.  

 

V. Kryteria wyboru oferty 

- Cena - 100 % 

 

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 15.10.2021r., do godz. 13.00 

        Wójt zamierza brać udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic dążąc do spisania protokołu zgodnym   

        oświadczeniem stron. W związku z powyższym w cenie ryczałtowej za całą usługę należy uwzględnić   

        konieczność kilkukrotnego przyjazdu w teren w celu spisania w/w oświadczeń stron dla wybranych   

        nieruchomości.  

        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 
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