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Stargard, dnia 31.08.2020 r. 

ZDP.1/ZG.3311.01.20.MS 

ZAPYTANIE CENOWE 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: 

 

Wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych powstałych w wyniku 

podziałów nieruchomości na drodze powiatowej nr 1709Z w miejscowości Sowno gmina Stargard. 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych (stabilizacja znakami 

granicznymi z napisem „pas drogowy”) powstałych w wyniku podziałów nieruchomości 

przeznaczonych pod pas drogowy, zatwierdzonych ostateczną decyzją Starosty 

Stargardzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na drodze powiatowej nr 

1709Z w miejscowości Sowno gmina Stargard. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki mapowe nr 1 i 2. 

3. Zakres zamówienia obejmuje: 

a) wskazanie przebiegu granic pasa drogowego stronom postępowania, 

b) trwała stabilizacja punktów granicznych znakami granicznymi z napisem „pas drogowy” 

działek ewidencyjnych stanowiących pas drogowy i wykonanie pomiaru utrwalonych 

punktów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c)  skompletowanie dokumentacji technicznej. 

4. Termin realizacji zamówienia do 15 grudnia 2020 r. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac oraz zgodność ich wykonania  

z obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi obowiązującymi w geodezji  

i kartografii oraz wymaganiami Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

prywatnej i publicznej. W razie spowodowania szkód w trakcie wykonywania prac 

geodezyjnych (zniszczenie naniesień budowlanych i roślinności), Wykonawca zobowiązany 

jest do naprawienia tych szkód lub wypłaty stosownego odszkodowania. Stan naprawionej 

własności nie powinien być gorszy niż był przed powstaniem szkody. 

7. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace na drogach publicznych w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo ruchu drogowego. Sprzęt, środki i materiały do ochrony życia 

i zdrowia osób zatrudnionych przy wykonywaniu zlecenia oraz koszty ewentualnej zmiany 

organizacji ruchu na okres pomiarów nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w cenę 

umowną. 

8.  Dokumentami stanowiącymi podstawę zakończenia prac są: 

a) pisemne zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu prac, 

        b) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, 

        c) protokół odbioru prac zaakceptowany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

9. Dane Zamawiającego: Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1 73-110 Stargard NIP 854-222-86-

20,w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard, 

który reprezentuje Dyrektor Ryszard Hadryś.  

10. Faktury należy wystawiać w następujący sposób: 

Nabywca: Powiat Stargardzki ul. Skarbowa 1 73-110 Stargard NIP 854-222-86-20 

Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard. 



11. Termin płatności za wykonaną usługę wynosi 14 dni od dnia złożenia faktury 

Zamawiającemu. 

 

2.  Sposób przygotowania oferty.  

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikami nr 3. 

2. Ofertę należy przesłać na adres: szotowicz@zdp.stargard.pl do dnia 9 września 2020 r. do 

godz. 8ºº.  

3.  Kryterium oceny ofert. 

      Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną spełniającą warunki. 

4. Opis sposobu obliczania ceny. 

Cena ofertowa winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją usługi. W cenie     należy 

uwzględnić wszystkie opłaty i podatki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3     

OFERTA  
 

Przedmiot oferty:   Wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych powstałych 

w wyniku podziałów nieruchomości na drodze powiatowej nr 1709Z w miejscowości Sowno gmina 

Stargard. 

 

Zamawiający:         Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie  

 

 

 

Wykonawca: ..................................................................................................................................................................... .  
(nazwa, adres) 

                      

tel. .........................................................      Fax. ....................................................e-mail  ................................................... 

 

Oferowana przez nas Oferta Cenowa wynosi : 

Wartość brutto  

 

Słownie  

  

     Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w złotych  polskich (PLN). 

 

 

                                                                                                                                                

........................................................................                                                                          
                                                                                                               podpis wykonawcy lub osób uprawnionych                                                                                                                                                   

do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika 
 

 

 

Oświadczamy, że zawarte w Zapytaniu Cenowym postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

treści umowy, zostały przez nas zaakceptowane i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się 

do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

 

 ................................. dnia ..........................                                                        .........................................................                 
podpis wykonawcy lub osób uprawnionych                                                                                                                                                                                        

do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika                                                            
  


