WÓJT GMINY PYSZNICA
ul. Wolności 322
37-403 Pysznica
woj. podkarpackie
Znak sprawy: GP.III.6830.4.2022

Pysznica, dnia 07.07.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku Zarządzeniem Nr 161/2020 Wójta Gminy Pysznica z dnia 31 grudnia 2020 roku
zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.
1. Zamawiający: Gmina Pysznica, ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica
2. Tryb udzielania zamówienia:
a) Przedmiotowe postepowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia
11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2021 poz.1129 ze zm.)
b) Przedmiotowe postepowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu w sprawie określenia
zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto
stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 161/2020 Wójta Gminy Pysznica z dnia 31 grudnia
2020 roku.
3. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie rozgraniczenia działki ewidencyjnej nr 726/2 położonej w miejscowości Krzaki,
w obrębie ewidencyjnym 0004 Kłyżów, gmina Pysznica z działką ewidencyjną nr 726/1
oraz w punktach wspólnych należących do działek nr 726/2-726/1-731 i 726/2-726/1-2257/2
(wg. załącznika graficznego do niniejszego zapytania ofertowego).
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie rozgraniczenia działki ewidencyjnej nr 726/2 położonej w miejscowości Krzaki,
w obrębie ewidencyjnym 0004 Kłyżów, gmina Pysznica z działką ewidencyjną nr 726/1
oraz w punktach wspólnych należących do działek nr 726/2-726/1-731 i 726/2-726/1-2257/2.
5. Termin realizacji zamówienia:
4 miesiące od dnia podpisania umowy
6. Obowiązki Wykonawcy (Oferenta):
Opracowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Kryteria oceny ofert:
a) Cena – 100%
b) Inne kryteria* .....................................................................................................
8. Inne istotne warunki zamówienia: ...................................................................
9. Miejsce oraz termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Gminy w Pysznicy, kod pocztowy
37-403, ul. Wolności 322, osobiście albo za pośrednictwem posłańca, firmy kurierskiej lub
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – (Dz. U. z 2022 poz. 896
z późn. zm.) w terminie do 18 lipca 2022 r. do godziny 15:00
10. Sposób przygotowania oferty:
a) zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „OFERTA WYKONAWCY”
(załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
b) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
c) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
d) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;

e) ofertę należy złożyć:
• w zamkniętej kopercie z napisem:
„Oferta na rozgraniczenie działek – Krzaki, dz. 726/2, Znak sprawy:
GP.III.6830.4.2022.”
• drogą mailową: planowanie@pysznica.pl:
w postaci pliku PDF, podając w tytule „Oferta na rozgraniczenie działek – Krzaki,
dz. 726/2, Znak sprawy: GP.III.6830.4.2022.”
11. Informacja w sprawie stosowania RODO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Pysznica ul. Wolności 322,
37-403 Pysznica
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych adres e-mail: iod@pysznica.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest konieczne
do przeprowadzenia niniejszego postepowania.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

12. Inne informacje
a) Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
Beata Kuziora ; Tel. 15 841 09 34 e-mail: planowanie@pysznica.pl
b) Ogłoszenie wyników: Wyniki rozstrzygnięcia zamówienia będą przesłane oferentom pisemnie,
drogą mailową lub telefonicznie.
c) Oferent którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany
telefonicznie, drogą mailową lub pisemnie o tym fakcie w terminie 2 dni od daty zakończenia
naboru ofert.
d) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa w
formie pisemnej.
e) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia.
g) Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, na podstawie: art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
h) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy bądź unieważnienia
postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
13. Załączniki do zapytania ofertowego:
 Załącznik nr 1: Załącznik graficzny do niniejszego zapytania ofertowego.
 Załącznik nr 2: Wzór Oferty Wykonawcy.
Z up. Wójta
Beata Kuziora
Kierownik
Referatu Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska
(data, podpis osoby prowadzącej sprawę )

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

pieczątka Wykonawcy

…………………………….. dnia..............................

OFERTA
Gmina Pysznica
ul. Wolności 322
37– 403 Pysznica
Znak sprawy: ………………………….
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia dotyczącego:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(wpisać przedmiot zamówienia )

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:




cenę netto:
..................................... zł
podatek VAT- ….% tj.: .................................. zł
cenę brutto:
.................................... zł
(słownie:......................................................................................................................................
........................................................................................................................ złotych).

2. Inne kryteria: *…………………………………………………………………………………
3.
4.
5.
6.

Termin realizacji zamówienia: .......................................................................................................
Okres gwarancji*: ...........................................................................................................................
Wyrażam zgodę na warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń.
7. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
8. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać
a) sami ....................................................................................................................................
b) przy pomocy podwykonawców**........................................................................................
9. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty jest:
 Kserokopia aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub KRS*,
 ………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………

.............................................................
pieczątka i podpis osoby uprawnionej
*jeśli dotyczy
** należy określić zakres robót planowanych do realizacji przez podwykonawców

