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S.AI.272.2.32.2021

Ogłoszenie  o udzielenie zamówienia  w procedurze otwartej

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Powiat 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

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do wprowadzenia
zmiany w ewidencji gruntów i budynków dotyczącej działek nr 843/1 i 843/2 położonych w
Dąbrówce, gmina Celestynów, wynikającej z ugody zawartej w protokole Sądu Rejonowego w
Otwocku I Wydział Cywilny Sygn. Akt I Ns 814/08 z dnia 24 stycznia 2020r. w związku z decyzją
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego NR 194/2020
z dnia 12 października 2020r. uchylającą decyzję wydaną z upoważnienia starosty Nr 152 z dnia
19.06.2020r. o odmowie wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków
polegającej na ujawnieniu w/w ugody.

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić:
1. szczegółową analizę materiałów geodezyjnych w państwowym zasobie geodezyjnym i

kartograficznym dotyczących przedmiotowej działki,
2. wykaz zmian gruntowych dla dz. nr 843 położonej w Dąbrówce, gmina Celestynów.
3. Wykazy zmian budynkowych dla budynków położonych na działce,
4. operat techniczny zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazać dokumentację do

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

4. TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

do 31.06.2021
5. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIA

Przy wyborze oferty ZAMAWIAJĄCY będzie kierował się następującymi kryteriami:
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6. WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Wykonawca musi wykazać że w okresie 2 lat przed terminem składania ofert wykonał co
najmniej dwa zamówienia które odpowiadają swoim rodzajem specyfice niniejszego
zamówienia.
1. Wykonawca musi wykazać że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami
posiadającymi: uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w
dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 ustawy z 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne, w zakresie pierwszym i drugim uprawnień – min. 1
osoba.
7. 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 dnia 29.04.2021r. o godz. 11:00.
Oferty należy składać z uwzględnieniem terminu bezpiecznego otwarcia ofert przez
Zamawiającego.

1) Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.04.2021r. o godz. 12:00 w siedzibie
Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 20 dni.

Podpisał
Z up. Zarządu Powiatu
(-) Krzysztof Szczegelniak
Przewodniczący Zarządu


