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ZAPROSZENIE 
DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na :  

„Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Brzeście, gm. Pińczów oznaczonych w 
ewidencji gruntów i budynków nr 1403 z działka o nr ewid. 1406” 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla zadania pn. Rozgraniczenie nieruchomości położonych w 
miejscowości Brzeście, gm. Pińczów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 1403 z działka o nr 
ewid. 1406, w terminie 4 miesięcy od podpisania umowy. 

2. Informacja o dokumentach jakie ma dostarczyć Wykonawca 

− Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1). 

− Podpisana klauzula informacyjna (załącznik nr 3). 

3. Cena oferty: 
Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie (cena netto oraz z podatkiem VAT cena brutto). 

4. Kryterium oceny ofert: 
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto (cena w 100%). 

5. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert: 
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej do dnia 18 marca  2021r. do godz. 10.00  
na adres : Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów,  
w zaklejonej kopercie, która winna zawierać adnotację: „Rozgraniczenie nieruchomości położonych w 
miejscowości Brzeście gm.. Pińczów- termin do 18 marca 2021r., do godz. 10.00.” 

Dopuszcza się także złożenie ofert elektronicznie na skrzynkę ePUAP Urzędu Miejskiego w Pińczowie 
lub mailem na adres: sekretariat@pinczow.com.pl. 
 

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania cenowego zostanie podana w formie informacji telefonicznej lub  
e-maila. 

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa, której 
wzór stanowi załącznik nr 2. Dokładny termin i miejsce podpisania umowy zostanie wskazany przez 
Zamawiającego. 

6. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: 
Stanisław  Ryznar- Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, 
tel. 412345310, w godz. 7.30 do 15.30, 
Małgorzata Łaganowska - inspektor w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Mieniem Miejskiego w Pińczowie, 
tel. 412345311, w godz. 7.30 do 15.30. 

7. Załączniki 

➢ Formularz ofertowy - załącznik nr 1, 

➢ Wzór umowy - załącznik nr 2, 

➢ Klauzula informacyjna - załącznik nr 3. 
                                                                                                                       Z up. Burmistrza 
                                                                                                                 mgr inż. Stanisław Ryznar 
                                                                                                                  Naczelnik Wydziału 
                                                                                                            Rolnictwa i Gospodarki Mieniem 


