GK.6623.1.10.2018

Syców, 18 październik 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Starosta Oleśnicki mając na uwadze art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)zwraca się z zapytaniem ofertowym o złożenie
pisemnej oferty na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębie Syców,
jednostka ewidencyjna Syców – miasto, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów jako działka nr
57/28 AM-32 o pow. 0,70006 ha w tym RIIIa – 0,6240 ha, RIIIb - 0,0760 ha
Wymagany termin wykonania zadania – 10.12.2018 r.
W ofercie należy podać wynagrodzenie za całość zadania.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Ref. Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w
Sycowie, (adres 56-500 Syców ul. Mickiewicza 1), lub e-mailowo na adres aleksandra.rubik@powiatolesnicki.pl do dnia 31.10.2018 r. do godz.15.00.
Wymagania dla wykonawcy:
1. Ukończenie kursu dla klasyfikatorów w Instytucie Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa –
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach na kierunku gleboznawstwa i gleboznawczej
klasyfikacji gruntów oraz co najmniej pięcioletnia praktyka w zakresie klasyfikacji gruntów
poparta oświadczeniem o wykonaniu minimum 5 prac polegających na klasyfikacji gruntów, z
ostatnich trzech lat.
2. Wymogi, o których mowa w pkt.1 nie dotyczą osób wpisanych na listę Wojewody
Dolnośląskiego uprawnionych klasyfikatorów do przeprowadzenia prac klasyfikacyjnych oraz
uprawnionych inspektorów ds. kontrolo klasyfikacji, prowadzonej do wejścia w Zycie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246).

Załącznik – formularz ofertowy.

Załącznik do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Starostwo Powiatowe
w Oleśnicy
Referat Wydz. Geodezji, Kartografii i Katastru
Ul. Mickiewicza 1
56-500 Syców

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP……………………………………………………………….REGON……………………………………………………………………….
Odpowiając na zapytanie ofertowe na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w
obrębie Syców, jednostka ewidencyjna Syców – miasto, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów
jako działka nr 57/28 AM-32 o pow. 0,70006 ha w tym RIIIa – 0,6240 ha, RIIIb - 0,0760 ha

Oferujemy wykonanie usługi za następującą cenę:
Cena netto ………………………………………………………………………………………………………… zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….
Stawka pod. VAT …………………………….
Cena brutto……………………………………………………………………………………………………….. zł
Słownie ………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w terminie do dnia ……………………………

……………………………………, dnia…………………………

…………………………………………….
Podpis i pieczęć Wykonawcy

