W dniu 02.09.2014r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Ogłoszenie o przetargu
nieograniczonym na zadanie pn.: „Rozgraniczenie nieruchomości w obrębie Grabin dla działki Nr 42/5”. Termin
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2014 godzina 10:00, miejsce:
Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda I piętro sekretariat.

ZP.271.10.2014
Ostróda, 2 września 2014r.

Strona internetowa tablica ogłoszeń
Dotyczy: „Rozgraniczenie nieruchomości w obrębie Grabin dla działki Nr 42/5”
1. Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmian.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
„Rozgraniczenie nieruchomości w obrębie Grabin dla działki Nr 42/5” wybrano ofertę nr 2 złożoną
przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Wydawnicze Inż. Zbigniew Salwin ul. Kopernika 16/18 14-100
Ostróda za cenę ofertową brutto 2000,00 zł.

Ostróda: Rozgraniczenie nieruchomości w obrębie Grabin dla działki Nr 42/5
Numer ogłoszenia: 262350 - 2014; data zamieszczenia: 06.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj.
warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.
●

Adres strony internetowej zamawiającego: urzad@gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozgraniczenie nieruchomości w
obrębie Grabin dla działki Nr 42/5.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest rozgraniczenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki Nr
42/5 położoną w obrębie Grabin KW EL1O/00011711/0 na odcinku wspólnym z działką: - działką Nr

81 położona w obrębie Idzbark KW EL1O/00048210/6 - działką Nr 42/4 położona w obrębie Grabin
KW 26481 - działką Nr 143/2 położona w obrębie Grabin KW EL1O/00000934/9 - działką Nr 42/1
położona w obrębie Grabin KW 7682 - działką Nr 205/2 położona w obrębie Grabin KW 42669 w
punkcie wspólnym z działką: - działką Nr 143/1 położona w obrębie Grabin KW 43800 - działką Nr
123 położona w obrębie Grabin 43800. 2. W ramach przedmiotu zadania określonego w ust. 1
Wykonawca jest zobowiązany do: - sporządzenia operatu geodezyjnego przyjętego do Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego. 3. Prace winny być wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.),
rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości z dnia 14 kwietnia 1999 r. (Dz. U. Nr 45,
poz. 453) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 263 poz. 1572)..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.33.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
●

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez
Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone
wraz z ofertą oświadczenie
III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez
Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone
wraz z ofertą oświadczenie
III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez
Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone
wraz z ofertą oświadczenie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku
❍

●

❍

●

❍

●

Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania
czynności geodezyjnych związanych z rozgraniczeniami i podziałami nieruchomości, o których
mowa w art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2010r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców
warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą
oświadczenie i dokumenty
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania
tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez
Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone
wraz z ofertą oświadczenie
❍

●

❍

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
●

●

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
●
●

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
●

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

●

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Do wypełnionego formularza ofertowego należy ponadto dołączyć: 1. Parafowany wzór umowy 2. W
przypadku gdy wykonawca oświadczy w formularzu ofertowym, że należy do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) dołącza do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej 3. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć
stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej
notarialnie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda II piętro pokój 311.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda I
piętro sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data przekazania do publikacji: 06.08.2014r.
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk
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Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://bip.gminaostroda.pl/
Adres tego artykułu to:
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