
ZF.271.29.2021        Łaskarzew, dnia 05.08.2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczy zamówienia: Wykonanie map do celów projektowych dla inwestycji pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie 
Łaskarzew- etap I”.   

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 ze zm.) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy - wartość zamówienia nie  
przekracza kwoty 130 000zł. 
 
Wójt Gminy Łaskarzew zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na niżej określone zamówienie 
publiczne o wartości poniżej 130 000zł. 
 
I. Zamawiający: 

Gmina Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32,  
08-450 Łaskarzew, woj. mazowieckie,  
tel. 25/ 6845024 w. 17 faks 25/ 6845024 w. 11. 
e-mail: geodezja@laskarzew.pl 
 
II. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie map do celów projektowych pod projekt budowy   sieci 
kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łaskarzew- 
etap I. 

w tym:  

Wykonanie 3 egzemplarzy  oklauzulowanych map do celów projektowych w formie papierowej. 
Wykonanie mapy do celów projektowych w formacie DXF. 

III. Termin realizacji:  

DATA DOSTARCZENIA MAP: 2021-10-11  

IV. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1) 

Do oferty należy dołączyć: 

 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania oferty cenowej. 

V. Miejsce oraz termin składania ofert: 

Oferta powinna zostać przesłana na adres e-mail: geodezja@laskarzew.pl w terminie do 13.08.2021 r. 
do godziny 10.00. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. 

VI. Ocena ofert: 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 
swoją ofertę. 



Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena – 100 % . O wyborze 
najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pomocą strony www.bip.laskarzew.pl  

VII. Istotne warunki zlecenia: 

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania usługi wyliczone będzie na podstawie oferty za 
całkowitą wartość zadania.   

Dla podanego zakresu była wykonana mapa do celów projektowych w 2016r. Szacowany obszar 
opracowania ok. 46 ha. Zakres obszaru wykonania mapy do celów projektowych w załączniku. 

VIII. Dodatkowe informacje 

Dodatkowych informacji udziela: Krzysztof Cmiel pod numerem telefonu 25/ 68 45 024 w. 17, 
krzysztof.cmiel@laskarzew.pl 

IX. Załączniki 

Formularz ofertowy  

Zakres – wykonania mapy do celów projektowych w formacie DXF. 

  

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie  

powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. 

           Wójt Gminy 

                 Marian Janisiewicz 


