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ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Inowrodawski zaprasza do ziozenia oferty cenowej
„Przeprowadzenie
gleboznawczej
klasyfikacji
gruntow
na
Inowroclawskiego".

na zadanie pn:
terenie
Powiatu

1. Zamowienia publiczne udzielane jest z wyl^czeniem przepisow ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowieri publicznych (Dz. U . z 2017 r., poz. 1579 z pozn. zm.) na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy. Wartosc zamowienia nie przekracza wyrazonej w ziotych rownowartosci
kwoty 30 000 euro.
2. Zapytanie ofertowe zamieszczone jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Zamawiaj^cego: www.bip.inowroclaw.powiat.pi
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie
intemetowej Zamawiaj^cego: www.bip.inowTOclaw.powiat.pl
I. Opis przedmiotu zamowienia.
Rodzaj zamowienia: usluga
Kod C P V : 70-00-00-00-1 - uslugi w zakresie nieruchomosci.
Przedmiotem zamowienia jest wylonienie klasyfikatora gleb celem przeprowadzenia
gleboznawczej klasyfikacji gruntow obejmujacej:
1. analiz^ niezbt^dnych materialow stanowiacych panstwowy zasob geodezyjny i
kartograficzny,
2. przeprowadzenie czynnosci klasyfikacyjnych w terenie,
3. sporz^dzenie projektu ustalenia klasyfikacji,
4. przedlozenie operatu kohcowego.
dla gruntow znajduj^cych si^ na dziake nr 10 polozonej w miejscowosci Popowiczki,
gmina Ziotniki Kujawskie o powierzchni 01,6100 ha oznaczonych jako Ps, dla gruntow
znajduji|cych si^ na dzialce nr 5/6 polozonej w miejscowosci Popowiczki, gmina Ziotniki
Kujawskie o powierzchni 19,1400 ha oznaczonych jako Ps oraz dla gruntow
znajdujijcych si^ na dzialce nr 81/26 polozonej w miejscowosci L^cko, gmina Pakosc o
powierzchni 19,0200 ha oznaczonych jako Ps i L .
Zamawiaj^cy moze odst^pic od umowy w razie zaistnienia okolicznosci wynikajacych z
art.105 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U . z 2017 r. poz.1257)

W zwi^zku z tym Zamawiaj^cy podpisze umow? na prace obj^te przedmiotem zamowienia
po uptywie terminu na zlozenie wniosku o umorzeniu postepowania, nie wczesniej niz po
uptywie 14 dni od daty wyboru oferty Wykonawcy.
Odbior przedmiotu zamowienia nast^pi na podstawie protokoiu weryfikacji zbiorow danych.
Podmiot wykonuj^cy niniejsze zamowienie vvinien posiadac stosowne uprawnienia do
wykonywania okreslonej dzialalnosci, jezeli przepisy prawa nakladajq obowiqzek ich
posiadania oraz posiadac zarejestrowan^ dzialalnosc gospodarcz^, odpowiadaj^c^ zakresowi
zamowienia.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiaj^cego udzielic zamowienia
podvwkonawcy.

I I . Termin wykonania zamowienia:
1. do 14 dni na zlozenie projektu operatu od daty wyznaczaj^cej rozpocz^cie czynnosci
kwalifikacyjnych w terenie,
2. do 14 dni od uprawomocnienia si^ decyzji na opracowanie i zlozenie operatu kohcowego,
zaopiniowanego pozytywnie.
W przypadku wydania negatywnej opinii opracowany operat zostanie zwrocony Wykonawcy
i zostanie w^znaczony 7 dniowy termin na dostarczenie poprawionego operatu.
HI, Warunki stawiane Wykonawcy.
1. Wykonawca musi posiadac wiedz^ i doswiadczenie do prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia.
2. Wykonawca musi znajdowac si^ w sytuacji ekonomicznej i fmansowej pozwalaj^cej na
prawidiowe wykonanie przedmiotu zamowienia.
3. Wykonawca jest zobowi^zany do wykonania przedmiotu umowj' zgodnie z powszechnie
obowiazuj^cymi przepisami prawa, wiedz^ techniczn^ oraz z zachowaniem nalezytej
s^arannosci.
I V . Dokumenty wymagane od Wykonawcow.
1. Formularz oferty.
2. Odpis z KRS lub CEIDG.
3. Oswiadczenie.
V. Istotne postanowienia umowy.
Wzor umowy stanowi zal^cznik nr 2 do zapytania ofertowego.
VI. Termin i miejsce skladania oferty.
Oferty nalezy zlozyc w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. do godz. 12:00 w fomiie
elektronicznej na adres e-mail: zamowieniapublicznei'^/jinowroclaw,powiat.pi
Wykonawca przesyta wiadomosc z oferty o tytule: „0fei1a na przeprowadzenie
gleboznawczej klasyfikacji gruntow na terenie Powiatu Inowroclawskiego."
Oferty otrzymane przez Zamawiaj^cego po terminie skladania ofert nie b^d^ podlegaly
ocenie.
Wykonawca moze zlozyc tylko jedna oferty.
Oferta musi bye sporzqdzona wedlug wzoru formularza oferty. stanowi^cego Zalqcznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego.
Zlozenie niekompletnej oferty, niepoprawne wpisanie cen lub ich bl^dne obliczenie bedzie
skutkowac odrzuceniem oferty.

Przed uplywem terminu skladania ofert Wykonawca moze wprowadzic zmiany do zlozonej
oferty lub
wycofac, Zmiany musz^ bye dostarczone Zamawiaj^cemu przed uplywem
terminu skladania ofert. Oswiadczenie o wprowadzeniu zmian musi zawierac oznaczenie
wyrazem: Z M I A N A lub W Y C O F A N I E .
Komisyjne otwarcie ofert nast^pi w dniu 31 stycznia 2018 r. o g o d z . l 2 : l 5 w siedzibie
Zamawiajqcego w Inowrociawiu ul. M^tewska 17, pokoj 106.
Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiaj^cy poda informacj^. jak^ kwott? zamierza
przeznaczyc na sfmansowanie zamowienia, a nastepnie podczas otwarcia ofert informacje t j .
nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze informacje dotycz^ce ceny.

V I I , Opis sposobu obliczenia ceny.
Ocenie podlega cena brutto za wykonanie przedmiotu zamowienia. Cena musi zawierac
wszystkie koszty niezb^dne dla prawidlowego v-ykonania calego przedmiotu zamowienia
oraz aktualn^ stawk^ podatku V A T na dzien skladania oferty. Cena powinna bye podana w
PLN z dokladnoscici do dwoch miejsc po przecinku.

V I I I . Opis kryteriow oraz sposob oceny ofert.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100 %.
Punkty przyznawane za podane w kryterium b^d^ liczone wedtug nast^puj^cego wzoru:

Nr krvteriiim

Wz6r

1

Cena (koszt)
Liczba punktow 1 L p l . = ( C m i n / C o f ) * 100 *
waga
gdzie:
- L p l - liczba punktow za kryterium nr 1
(zaokr^glona do dwoch miejsc po przecinku)
- Cmin - najnizsza sposrod wszystkich ofert
- C o f - podana w ofercie

Suma punktow uzyskanych za powyzsze kryterium oceny stanowic bedzie kohcow^ ocen?
danej oferty.
IX. Udzielenie zamowienia.
Zamawiaj^cy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i zostala oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane wyzej kryterium oceny ofert.
Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj^cy jednoczesnie zawiadomi
Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty,

X. Termin zwiqzania oferti^.

Teimin zwiazania oferty : 40 dni.

X I . Kontakt z Wykonawcy.
Osobami upowaznionymi do kontal^tu z Wykonawcami sa:
- L u k a s z P r o c h - 5 2 35 92 148
- Barbara Wesolowska - 52 35 92 237

Zal^czniki:
1. Formularz oferty.
2. Wzor umowy.
3. Oswiadczenie.
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pDdpis Czlonka Zarzqdu

