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Zaproszenie do złożenia oferty
W myśl art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.
U. z 2018r., poz. 1986) Urząd Miasta i Gminy Konstancin Jeziorna zaprasza do złożenia oferty
na wykonanie w 2019 r. prac geodezyjnych w następującym zakresie wykonania:
—

1. Wstępnych projektów podziału nieruchomości,
2. Map do celów prawnych, w tym:
a) map z projektem podziału nieruchomości,
b) map z projektem podziału nieruchomości w celu wydzielenia dróg wyznaczonych
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
c) map do celów sądowych,
3. Map do ustalenia służebności gruntowych,
4. Map sytuacyjnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne gminne,
S. Wykazów synchronizacyjnych,
6. Opracowań geodezyjno-kartograficznych zawierających wykazy zmian danych ewidencyjnych
mające na celu aktualizacje danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków m.in. w celu
weryfikacji użytku i/lub połączenia działek ewidencyjnych opisanych w jednej nieruchomości,
aktualizacji danych ewidencyjnych budynków (np. związanych z rozbiórką/usunięciem,
7. Wydzielenia działek jednorodnych pod względem prawnym ze wskazanych działek
ewidencyjnych, rozliczenia w działce decyzji komunalizacyjnych, decyzji wywłaszczeniowych
lub nieruchomości hipotecznych,
8. Wyznaczenia i utrwalenia na gruncie innych punktów ( np. p-tów z planu zagospodarowania
terenu),
9. Wyznaczenia i utrwalenia na gruncie punktów granicznych znakami granicznymi według zasad
określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii,
10. Wznowienie znaków granicznych punktów granicznych według zasad określonych
w przepisach dotyczących geodezji i kartografii,
11.Wyznaczenia i utrwalenia na gruncie innych punktów ( np. p-tów linii rozgraniczających dróg
zdodnie z planem zagospodarowania terenu, p-tów z realizacyjnych zgodnie z projektem
budowlanym),
12. Wykonania badań hipotecznych,
13. Wykonania map do celów projektowych.

Przy wyborze najkorzysmiejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryteriami
a) cena 100 %„
-

W związku z powyższym zapraszamy do złożenia oferty określającej cenę i termin
wykonania. Ofertę można złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna,
ul. Piaseczyńska 77, (kancelaria) lub przesłać emaflem: izieltnskkWkonstancinieziorna.ul:
kancelariackonsrancinieziorna.p1 do dnia 26.01.2019 r.
Osobydokonraktu:
Jacek Zieliński rei. (22) 4842381
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