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ZAPYTANIE OFERTOWE 

nr WNP.6830.1.2020.MS 

 

1. Zamawiający (nazwa, adres, NIP). 

 

2. Komórka organizacyjna prowadząca sprawę. 

Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego 

 

3. Przedmiot zamówienia. 

Gmina Miejska Hrubieszów 

ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1  

22-500 Hrubieszów 

NIP: 919-10-59-278 

e-mail: um@miasto.hrubieszow.pl 

https://www.miasto.hrubieszow.pl/ 

Przeprowadzenie czynności geodezyjnych przy rozgraniczeniu nieruchomości w trybie przepisów ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne -  rozgraniczenie nieruchomości położonej 

w Hrubieszowie obręb Śródmieście oznaczonej numerem działki 34/2 (ark. 173), dla której Sąd Rejonowy 

w Hrubieszowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ZA1H/00057943/7 z nieruchomością 

położoną w Hrubieszowie obręb Śródmieście oznaczoną numerem działki 35/2 (ark. 173) objętą księgą 

wieczystą ZA1H/00055473/7, na odcinku długości ok. 10 m licząc od punktu granicznego stycznego z działką 

nr 882/3 stanowiącą drogę publiczną kategorii wojewódzkiej do punktu granicznego stycznego z działką 36/2. 

W/w czynności obejmują ustalenie przebiegu granic nieruchomości przez określenie położenia punktów i linii 

granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich 

dokumentów. 

Postępowanie w sprawie rozgraniczenia wyżej opisanych nieruchomości, po przeprowadzeniu 

postępowania wyjaśniającego, zostało wszczęte postanowieniem Burmistrza Miasta Hrubieszowa 

z dnia 22 lutego 2021 r. znak: WNP.6830.1.2020.MS, na wniosek jednego ze współwłaścicieli 

nieruchomości oznaczonej numerem działki 34/2. 
Wynikiem prac dokonanych przez uprawnionego geodetę będzie operat rozgraniczeniowy składających się 

z dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości i dokumentacji technicznej. 

Do akt postępowania prowadzonego przez organ, jako materiał dowodowy, trafia dokumentacja rozgraniczenia 

nieruchomości, która zgodnie z § 19   Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 

Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości 

(Dz.U. z 1999 roku Nr 45 poz. 453)  obejmuje między innymi: 

1)  zgłoszenie pracy geodezyjnej do ośrodka dokumentacji, 

2)  dowody doręczenia stronom wezwań do stawienia się na gruncie, 

3)  pisemne pełnomocnictwa udzielone przez strony, 

4)  dokumenty dotyczące przebiegu granic, wydane przez ośrodek dokumentacji oraz uzyskane z 

innych źródeł, 

5)  protokół graniczny lub akt ugody, 

6)  opinię geodety dotyczącą przebiegu granic, jeżeli ich przebieg nie może być ustalony w 

postępowaniu administracyjnym (spełniającą wymogi § 23 w/w rozporządzenia). 

Natomiast dokumentacja techniczna, o której mowa  w § 24 w/w rozporządzenia, podlega włączeniu do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przed wydaniem decyzji o rozgraniczeniu 

nieruchomości. 

Do dokumentacji technicznej, w myśl § 36 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

mailto:um@miasto.hrubieszow.pl
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4. Rodzaj zamówienia
1)

. 

usługi x 

dostawy  

roboty budowlane  

 

5. Okres gwarancji
2)

. 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

7. Kryteria oceny ofert. 

Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert
3) 

 : 

lp. kryterium waga (%) 

1. Cena 100 

 

8. Warunki płatności. 

 

9. Miejsce i termin złożenia oferty. 

                                                      
1) 

Wstawić znak "x" w odpowiednie pole. 
2) 

Jeżeli dotyczy. 
3) 

Obligatoryjnym kryterium jest zawsze cena. Oprócz ceny można stosować kryteria dotyczące właściwości kupowanego 

świadczenia. 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1429) powinny zostać dołączone kopie protokołów granicznych oraz 

aktów ugody. 

 W przypadku stwierdzenia, przez organ prowadzący postępowanie rozgraniczeniowe, wadliwego 

wykonania czynności ustalenia przebiegu granic, dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości zostanie 

zwrócona upoważnionemu geodecie do poprawy lub uzupełnienia. 

Planowany termin wykonania usługi: do 31 października 2021 r. 

Nie dotyczy 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że: posiadają niezbędną 

wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia i posiadającymi stosowne uprawnienia.  

Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania 

faktury/rachunku. 

1) termin złożenia ofert: 12 marca 2021 r. do godz. 15
30

; 

2) oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: 

- poczty/ kuriera/ dostarczona osobiście na adres: Urząd Miasta Hrubieszów, ul. mjr. Henryka 

Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rozgraniczenie 

nieruchomości - Hrubieszów obręb „Śródmieście” 

3) oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę; 

4) decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie nie 

będzie rozpatrywana. 
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10. Termin otwarcia ofert. 

15 marca 2021 r. 

 

11. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, telefon, e-mail). 

 

12. Sposób przygotowania oferty
4)

.  

(Ofert należy sporządzić w formie pisemnej/ elektronicznej - w języku polskim/ ofertę można złożyć w formie pisemnej na adres: ... /Ofertę można złożyć jako skan 

podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: ... ./ofertę można złożyć jako korespondencję mailową na adres poczty elektronicznej: .., itp.) 

 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy 

złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert. 

 

14. Dodatkowe uwagi. 

Informacje dodatkowe: 

1) Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu, w zakładce Zamówienia Publiczne/ Zamówienia publiczne od 2021/ Zamówienia publiczne 

poniżej 130 tyś. zł (pod adresem: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=273). 

2) Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania na każdym jego etapie do momentu podpisania 

umowy bez wskazywania przyczyny. 

 

Ochrona danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), informuję, że: 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Hrubieszowa z siedzibą 

w Hrubieszowie, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1; 

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: adres e-mail iod@miasto.hrubieszow.pl, Urząd Miasta 

Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów; 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań przez Miasto Hrubieszów - 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie powyższego zamówienia publicznego. 

4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; 

                                                      
4) 

Należy dookreślić wymagania co do formy oferty. 

Marta Szopa, tel. 84 696 23 80 wew. 38, e-mail: nieruchomosci@miasto.hrubieszow.pl 

1) oferent powinien przygotować ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do 

niniejszego zapytania; 

2) oferta powinna: 

- zawierać imię i nazwisko/nazwa wykonawcy 

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefony, e-mail, numer NIP 

- zawierać cenę 

- być podpisana przez osobę uprawnioną. 

3) do oferty należy dołączyć m.in.: 

- pełnomocnictwo do reprezentowania, określające zakres umocowania, jeśli dotyczy. 

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=273
mailto:nieruchomosci@miasto.hrubieszow.pl
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5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych; 

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa (Rozporządzenie 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

(Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.)); 

7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania; 

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, 

iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych; 

9) podanie przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest niezbędne do realizacji, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje z niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy pzp; 

10) Państwa dane nie będą przekazywane w sposób zautomatyzowany. 

 

 

15. Załączniki do Zapytania ofertowego
5)

. 

1) Projekt umowy 

2) Formularz ofertowy 

 

 
  

 
  

 
 

 
Zatwierdzam: 

 
 

 

 

Burmistrz Miasta 

(-) 

Marta Majewska  

 

                                                      
5) 

Wymienić załączniki przekazywane wykonawcom. 


