
 

Starosta Otwocki 
 
ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock 
tel. (22) 788-15,34;35;37 w 378 
www.powiat-otwocki.pl 

Otwock, dnia  23..06.2020 r. 

 
S.AI.272.2. 40.2020 
 

Ogłoszenie  o udzielenie zamówienia  w procedurze otwartej 

1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Starosta   Otwocki 
ul. Górna 13 

05-400 Otwock  

telefon  48 22 788-15-34;35;37 w 378 

fax 48 22788-15-34;35,37 w 379 

mail : przetargi@powiat-otwocki.pl 

 

2. SPOSÓB  UZYSKANIA DOKUMENTACJI   
 

Dokumentacja umieszczona jest  na stronie www.bip.powiat-otwocki.pl 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym                            
w Otwocku ul. Górna 13  w kancelarii w terminie do    30.06.2020 r. do  godziny 11:00. 

         Opatrzoną  napisem: 

 „Przetarg wstępny podział- S.AI.272.2. 40.2020” 
. 
Ofertę składana   za pośrednictwem posłańca (poczty kurierskiej) należy na opakowaniu  
zewnętrznym opatrzeć napisem  OFERTA  - wstępny podział SAI.2722.2.40.2020 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla 
nieruchomości oznaczonej jako dawne działki ew. nr 712 b, 712 w, 711 
o łącznej powierzchni 2461 m², które objęte były księgą hipoteczną pod 
nazwą „Trzy Wille Sosnówka, Emilianów i Górne” w celu rozpatrzenia 
wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Warszawie 
w Dzielnicy Wawer ul. Walcownicza 28.    

 

4. TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 
30  dni od daty zawarcia umowy 

 
5. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIA  

Przy wyborze oferty ZAMAWIAJĄCY będzie kierował się następującymi kryteriami:  

 
       CENA -  100 % 
 

6. WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 



 

1) posiadania uprawnień geodezyjnych (nr 1 i 2), 

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

Warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje min 1 osobą posiadającą 

uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o 

których mowa w art. 43 ustawy z 17 maja 1989 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 725) Prawo geodezyjne i 

kartograficzne w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 

 

MIEJSCE I TERMIN  SKŁADANIA OFERT 
1)  Oferty należy składać w  Starostwie Powiatowym w Otwocku ul. Górna 13 

           tel. (022) 778 1 339   w kancelarii. 
2)  Termin składania ofert upływa 30.06.2020 r.  o godz. 11:00.Oferty należy 

składać z uwzględnieniem terminu bezpiecznego otwarcia ofert przez 
Zamawiającego 

7. Otwarcie ofert nastąpi dnia   30.06.2020 r. godz. 13:00 .  
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Termin związania ofertą wynosi 20 dni.       

              

            

           

        Podpisał 

         

        Starosta 

       (-) Cezary Łukaszewski 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


