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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

/zamówienie realizowane na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Jastków Nr 29/2015 określającego zasady  

i tryb udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30 000,00 euro netto lub zamówień, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych/  

 
I. ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, tel. 81 50-20-143 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (USŁUGA): 

Wykonywanie prac rozgraniczeniowych nieruchomości na terenie gminy Jastków w 2017 roku. 

Należy podać cenę za rozgraniczenie z pierwszą działką o długości granicy do 500 m oraz z 

działkami kolejnymi lub za każde kolejne 500 m pierwszej działki. Zadania będą zlecane 

sukcesywnie przez cały rok kalendarzowy zgodnie ze składanymi wnioskami właścicieli działek. 

Każde zadanie będzie zawarte w oddzielnej umowie, termin wykonania danego zadania będzie 

wynosił 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

5 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

IV. MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT (DO WYBORU PRZEZ   

      WYKONAWCĘ): 
1. Urząd Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna , ul. Chmielowa 3 , pok. nr 18 (sekretariat) 

2. Fax: 81 50-20-144 , E-mail: poczta@jastkow.pl  

3. Oferty należy złożyć do dnia 14.02.2017 r. do godz. 12:00  

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2017. o godz. 12:15 w pok. 6 (parter) 

 

V. DODATKOWE INFORMACJE: 

1. Informacje w zakresie przedmiotu zamówienia udziela pan Adam Świrszcz tel. 81 502 04 28,     

    Urząd Gminy Jastków pok. 6 

2. Oferty należy złożyć na załączonym formularzu. Kryterium oceny ofert 100% cena.  

3. W przypadku składania oferty w formie pisemnej sugeruje się umieszczenie jej w kopercie z  

    napisem "OFERTA – Rozgraniczenia nieruchomości 2017. Nie otwierać przed 14.02.2017. godz. 12:15" 

4. Przy składaniu oferty faxem lub mailem  należy ją niezwłocznie potwierdzić w formie pisemnej  

    w oryginale.  

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Wzór umowy 
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(pieczęć firmowa) 

 

 

OFERTA  
NA WYKONYWANIE PRAC ROZGRANICZENIOWYCH NA DZIAŁKACH 

NA TERENIE GMINY JASTKÓW W 2017 ROKU 

 

 

Nazwa wykonawcy:  …………………………………………………………………………... 

 

Adres wykonawcy ……………………………………………………………………………... 

 

Numer telefonu ………………………….… Numer faxu ….…………….….……………….. 

 

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………. 

 

 

Rozgraniczenie z pierwszą działką o długości granicy do 500m: 
 

 

Cena brutto ……………………….…………  w tym podatek VAT ……………………………...* 

 

dodatkowo za rozgraniczenie z kolejnymi działkami / każde kolejne 500m pierwszej działki 

(należy podać cenę za każdą dodatkową działkę / każde kolejne 500mpierwszej działki): 

 

 

Cena brutto ……………………….…………  w tym podatek VAT ……………………………...* 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia oraz projektem umowy, w tym zapisy 

odnośnie kar i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

 

 

 

 
…………………………                                                                  ……………………………………………………………..  

(data)                                                                                                   (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* w przypadku wystawienia faktury VAT 

 


