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Zapytanie ofertowe

Na wykonanie ustalenia granic przy części drogi powiatowej nr 1367 D relacji strzeszów _

Szewce.

z uvłagina prowadzone prace w ramach opracowania dokumentacji projektowej dla zadania

pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej ffi 1367 D relacji Strzeszów- Szewce"' Zaruąd Dróg

Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączna lc, 55-100 Trzebnica ,,ł,łra'a się z proŚbą o przedstawienie

ofeĘ na wykonanie ustalęnia granic przy części drogi powiatowej ff 1367 D pomiędzy

miej scowościami Strzeszów i Szęwce,

zgodnie z mapą sytuacyjną na kilku odcinkach drogi granica pasa drogowego przebiega na

krawędzi jezdni.

1. prosimy o podanie ceny łącarej oraz w rozbiciu na poszczególne działki:

a) za ustalenie (wznowienie, okazarrie) granic działki 382t3 dr, AM-l, obręb Ozorowice z

sąsiednimi do drogi działkami nr 365/4 (NIIa),365/5 (RIub), 36516 (RIVa),380/17 RII,

b) za ustalenie (wmowienie, okazanie) granic działki 3s2l2 dr, AIV[_l, obręb ozorowioe z

sąpiednimi do drogi działkami nr 373/8 (RIIIb), 367tz(RIIIb), 36714 (RIIIb),

c) za ustalenie (wznowienie, okazanie) granic działki 326 ą AM_l, pbęb Stzeszów z są,siednią

do drogi działką nr 336 (RIVa),

d) za ustalenie (wznowienie, okazanie) granic działki 32t dt, AIVI_I, obęb Stzeszów z

sąpiednimidodrogidziałkaminr335(RIIIa),33a§na),332(RIIIa).

2. Zalłęs prac obejmuje:

a) ustalenię (wznowienie, okazanie w terenie) granic ww, dzińek, po wcześniejszym

powiadomieniu właścicieli działek sąsiednich do pasa drogowego części drogi powiatowej nr 1367

D,

b) zgłoszenie prac do Wydziału Geodezji i Katastru - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji

GeodezyjnejiKartogrŃtcznĄStarostwaPowiatowegowTrzebnicy..,:

i 1 c) zapewnienie prawidłowego oznakowania miejsca praa ptzez cały czas ich trwania,
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d) wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. w szczególności z ustawą z dńa 17

maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne(tj,Dz.IJ.z20l9t,poz.725)orazRozporządzeniem

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji

gruntów i budyŃów.

3. Termin wykonania przedmiotu zlecenia: do 10.07.2020 r.

4. Płatnośó za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania

prawidłowo wystawionych faktur.

5. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczqu elektronicznej na adres:

drogi@,powiat.trzebnica,pl , pocńy, kuriera lub teZ dostarczona osobiście na adres Zatząd Dróg

Powiatowych w Trzebnicy, ul. Łączrra 1 c, 55-100 Trzebnica.

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzuzałączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna byó:

- opatzona piecątką firmową,

- posiadaó datę sporządzenia,

- zańeruó adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIĘ
- podpisana czytelnie ptzez wykonawcę.

6.CfęĘ nalężry ńo4ć do dnia22.04,2020 n Groda\.

7. ZarnawiĄący dokona oceny wa:źnych ofert na podstawie jednego kryterium
Cena:1000ń.

8. Ocęna ofert zostanie dokonana niezwłocznie po ńożeniu i ocenie ofert a wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferly zostanię ogłoszony pisemnie dla wykonawbów i na taLficy ogłoszeń
Zarząóe, Dróg Powiatowych w Trzebnicy.

9. OfeĘ złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10. Oferent moze przed upĘwem terminu składania ofert zmienió lub wycofaó swoją ofertę.
|l.Zapytarlie ofertowe zarieszczono na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w

Trzebnicy.
12. Dodatkowych informacji udzięla Magdalena Jewiarz pod nr telęfonu 7t 387 06 17 onz
adresem email : dro gi@powiat.trzebnica.pl.

Załącznikil

1. Wzór formularza ofertowego.

2. Plany sytuacyjne z projektu'drogi.
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

ZamądDróg Powiatowych w Trzebnicy

u|.Łączna 1 c,55 -100 Tlzebnica

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia L5.04.2020 r. doĘczącego wykonania ustalenia

granic prry części drogi powiatowej nr 1367 D relacji Strzeszów - Szewce.

my niżej podpisani

Nazwa i adres oferenta:

Numer telefonu /faxu:.

Numer konta bankowego : ......

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zamówienięmza następują cenę:

a) Cenałącznabrutto zaustalenie (wznowieni e,okazańe) granic działekw}mienionYchwzaPYtaniu

ofertowym nr ZDP l407 l'lZlMJ 12020

.............)

wtymnetto...............PodatękVAT.........yo,
b) Cena jednostkowa za ustalenie (wznowienie, okazanie) granic działki 38Ż13 dr, AM-l, obręb

ozorowice z sąsiednimi do drogi dzińkarnirc36514 (RIIIa), 36515 (RIIIb), 36516 (RIVa), 380ll7

RII ...........,....ń

(słownie: ..

wtymnętto...............PodatekvAl......oń,

c) Cena jednostkowa za ustalenie (wznowienie, okazanie) granic dzińĘ38212 dI, AM-1, obręb

a



ozorowice z sąsiednimi do drogi działkami nr37318 (RIIIb), 36712 (RIIIb), 36714

(RIIIb) ................ń

Wtymnetto...............PodatekvAT......%'
d) Cena jednostkowa za ustalęnie (wznowienie, okazanie) granic dziń]l<t 326 dt,AM'l, obręb

Strzeszów z sąsiednią do drogi dzińkąnr 336 (RIVa) """"""""ń

wtymnetto..'............PodatekvAl......%,
e) Cena jednostkowa za ustalenie (wzlowienie, okazanie) granic dzińki 327 dr,AM_l, obręb

Strzeszów z sąsiednimi do drogi działkami nr 335 (NIIa), 334 (RIIIa), 332

(NIIa) .........,......ń

wtymnetto...............PodatekvAT......%.

1. oświadczamy że zapomaliśmy się z caĘm przedmiotem zamówienia,

2. Zobowiąrujemy się do wykonania zamówięnia w terminie 10,07,2020 r,

3. Dysponujemyodpowiednimpotencjałemtechnicznyrnotazosobamizdolnymi 
dowykonania

zamówienia.

4. Jesteśmy w odpowiedniej syfuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia,

5. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówieńa zę strony

Oferenta Pani/Pan.

nr telęfonu

.dnia.......... .........ż020 r.

(podpis Oferenta) (podpis upowa:żnionego przedstawiciela)
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