
 Jastrowie, dnia 13.04.2015 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

 
Gmina i Miasto Jastrowie 
ul. Żymierskiego 79 
64-915 Jastrowie 
NIP: 767-167-38-24 
tel. 67 266 22 11, fax 67 266 23 42 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

 
Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z  2013 r., poz. 907 ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp (art. 4 pkt 8 
ustawy). Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej 
równowartości 30.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem nr 42/2014 Burmistrza Gminy i Miasta 
Jastrowie. 
 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 
wykonanie usług geodezyjnych polegających na połączeniu działek w jedną działkę 
ewidencyjną oraz jej podział w celu powstania nowego osiedla domków jednorodzinnych 
przy ulicy Alei Wolności 

a) połączenie dziewięciu działek gruntu położonych w Jastrowiu przy ulicy Alei Wolności, 
stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie, oznaczonych w operacie ewidencji 
gruntów i budynków numerami: 1170 o pow. 0,6688 ha,  1171 o pow. 0,3815 ha, 
1172 o pow. 0,4704 ha, 1173 o pow. 5,4990 ha, 1175 o pow. 1,4777 ha, 1177 o 
pow. 1,7801, 1178 o pow. 0.6070, 1179 o pow. 0,9544, 1181/2 o pow. 1,7490  
(działki w KW PO1Z/00019989/3) w jedną działkę ewidencyjną i podział jej zgodnie z 
załącznikiem nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Jastrowia (uchwała Rady Miejskiej w Jastrowiu Nr 69/2007 z dnia 30 października 
2007 roku – Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 201; poz. 4616 z dnia 17 grudnia 2007 
roku) na: 

o 71 działek oznaczonych symbolem MN, co stanowi tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

o 18 działek oznaczonych symbolem MU, co stanowi tereny zabudowy 
mieszkaniowo – usługowej, 

o 1 działka oznaczona symbolem US, co stanowi tereny usług sportu i rekreacji, 
o 1 działka oznaczona symbole U, co stanowi tereny zabudowy usługowej, 
o 4 działki oznaczone symbolem Kp, co stanowi tereny parkingów, 
o 3 działki oznaczone symbolem ZP, co stanowi tereny zieleni urządzonej,  
o 1 działka oznaczona symbolem ZI, co stanowi tereny zieleni izolacyjnej, 
o oraz działki oznaczone symbolem KDD, co stanowi drogi dojazdowe i KDW, co 

stanowi drogi wewnętrzne gminne.    
 

b) trwałe oznaczenie granic poprzez lokalizację punktów granicznych 
  

c) wykonanie dokumentacji niezbędnej do dokonywania wpisu w księgach wieczystych 



 
Przed przystąpieniem do prac wstępne projekty podziału należy uzgodnić z zamawiającym. 
 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.09.2015 r. 
 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

 
a) oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim, na komputerze, maszynie do 

pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 
b) oferta musi być podpisana przez Wykonawcę bądź osobę uprawnioną. 
c) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta – Usługi 

geodezyjne  
d) oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub drogą pocztową na 

adres: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie, ul. Żymierskiego 79, 64-915 Jastrowie, pok. 
Nr 13 do dnia 15 maja 2015 roku do godz. 9:50. Nie dopuszcza się składania 
ofert w wersji elektronicznej. 

e) decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data 
i godzina wpływu ofert do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłką pocztową 
czy kurierską. 

f) oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone 
Wykonawcom bez ich otwierania.  

g) zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w 
dniu 15 maja 2015 roku o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój 
nr 13 

 
VI. OCENA OFERT: 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  
cena 100% 
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem 
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.jastrowie.pl 
 

VII. DODATKOWE INFORMACJE: 

Dodatkowych informacji udziela Joanna Dudek pod numerem telefonu 067 265 72 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jastrowie.pl/

