Gmina Miejska Biała Podlaska

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE
W ZAPYTANIU OFERTOWYM
o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro a nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Prezydent Miasta Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3,
tel. 83 343 66 92, fax. 83 343 70 64, e-mail: zamowienia@bialapodlaska.pl, zwany dalej Zamawiającym
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie podziału nieruchomości gruntowych w ramach zadania
inwestycyjnego „Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny”.
I. Przedmiot zamówienia i zakres prac.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziału nieruchomości gruntowych w ramach zadania
inwestycyjnego „Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny”, w podziale na dwie
części:
Część 1 – podział działek nr: 1133 i 1141, obr. 2, położonych w Białej Podlaskiej przy
ul. Ks. Brzóski, wg linii zaznaczonych na załączonej mapie kolorem czerwonym lit. ABCD i EF oraz
podział działki nr 1143, obr. 2, położonej w Białej Podlaskiej w pobliżu ul. Ks. Brzóski,
wg linii zaznaczonej na załączonej mapie kolorem czerwonym lit. GH, wraz ze stabilizacją znakami
granicznymi punktów ABCDEFGH.
Część 2 – podział działki nr 2240/1, obr. 3, położonej w Białej Podlaskiej nad rz. Krzną, wg linii
zaznaczonej na załączonej mapie kolorem zielonym lit. AB i EF oraz podział działek nr: 2241, 2242 i
2243, obr. 3, położonych w Białej Podlaskiej nad rz. Krzną, wg linii zaznaczonej na załączonej mapie
kolorem zielonym lit. BCD, wraz ze stabilizacją znakami granicznymi punktów: ABCDEF oraz punktów
załamania linii podziału.
2. Podziały są niezbędne do wydzielenia terenów przeznaczonych pod budowę ścieżki rowerowej.
3. Zamówienie wiąże się z aplikowaniem przez Zamawiającego o środki Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.3 „Turystyka przyrodnicza” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Tytuł projektu: Wykorzystanie
walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych.
4. Szczegóły przedmiotu zamówienia określają wzory umów stanowiące załączniki nr 2, 2a
do siwz.
II. Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 10 tygodni od podpisania umowy.
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III. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1. w sprawach merytorycznych: Anna Osiej – Referat Gospodarki Nieruchomościami,
tel. 83-341-61-33, e-mail: anna.osiej@bialapodlaska.pl,
2. w sprawach formalnych: Anna Dieduch – Referat Zamówień Publicznych, tel. 83-341-61-77,
e-mail: anna.dieduch@bialapodlaska.pl.
IV. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
formularz oferty - załącznik nr 1, 1a.
V. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca może złożyć ofertę na realizację jednej
z części zadania, ewentualnie na wszystkie części.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wyboru oferty na każdą część przedmiotu zamówienia
osobno.
VI. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę (skan podpisanego przez osobę upoważnioną formularza oferty) należy przesłać
do Referatu Zamówień Publicznych za pomocą poczty elektronicznej na adres:
anna.dieduch@bialapodlaska.pl, w terminie do 22.05.2017 r.
2. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
VII. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
Wykonawca może podać tylko jedną cenę na daną część.
VIII. Kryterium oceny oferty.
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium:
cena oferty brutto - 100%
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomimy oferentów e-mailem oraz listownie.
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