GMINA CHOCZ
63-313 CHOCZ, UL. RYNEK 17
POW. PLESZEWSKI

Chocz, dnia 03 października 2016 roku

(pieczęć zamawiającego)

Zapytanie ofertowe nr IT.7013.16.2016
I.

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Chocz
ul. Rynek 17, 63-313 Chocz
NIP: 608-003-77-63, REGON: 250855587

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
Wykonanie map do celów projektowych oraz niezbędnych podziałów działek na
potrzeby projektu budowlanego pn. „Budowa dróg gminnych Nr 621522P i 621538P
łączących miejscowości Kuźnia i Nowolipsk”.
2. Zakres rzeczowy prac objętych zamówieniem::
a) Wykonać mapy do celów projektowych w skali l :500 pod budowę dróg w pasie po 30 m
z każdej strony, obejmujące działki wg załącznika Nr 2.
Opracowanie winno obejmować aktualizację urządzeń naziemnych i podziemnych oraz
drzewostanu zlokalizowanego w/w obszarze wraz z aktualnymi rzędnymi terenu,
w przypadku budynków do rozbiórki wokół budynku. Ponadto mapa powinna zawierać
przekroje poprzeczne z naniesionymi rzędnymi wysokościowymi nie rzadziej niż co 30m.
b) Wykonać projekty podziałów nieruchomości niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie inwestycji drogowej
przedstawionej na załączniku nr 3. Zakres prac obejmuje ok. 35 działek przewidzianych
do podziału. Przed przystąpieniem do podziałów zatwierdzić zakres prac przez
Zamawiającego.
c) Opracowanie map do celów projektowych winno być wykonane w wersji papierowej
w ilości 3 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej 1 egz. (mapa cyfrowa),
podziały nieruchomości w 8 egzemplarzy.
d) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowali geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133) oraz zgodnie z ustawą z dnia
10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.)
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z istniejącymi warunkami
w terenie. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył
na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Mapy do celów projektowych:
2. Podziały geodezyjne działek pod inwestycję:

28 lutego 2017 roku
15 sierpnia 2017 roku

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
- wykaz wykonanych w okresie 2014-2016 map do celów projektowych dla inwestycji liniowych
o długości min. 500mb
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście
na adres: Gmina Chocz, ul. Rynek 17, 63-313 Chocz do dnia 12.10.2016 r. do godz. 12.00
wraz z załączoną za zgodność kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców
lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie
nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena 100%
Cena = Mp + (Pd x 35)
Mp - mapy do celów projektowych
Pd - jednostkowy koszt podziału działki
35 – szacowana liczba podziału działek
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Roman Kaczmarek pod numerem telefonu 62 741 53 30
oraz adresem email: admin@chocz.pl.
IX.

ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Mapa z zaznaczeniem projektowanego opracowania.
3. Wzór umowy.
(załączniki dostępne na stronie internetowej
www.chocz.pl w zakładce aktualności)

BURMISTRZ
/ - / Marian Wielgosik

