Warszawa 2021-01-08

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Wznowienie znaków granicznych nieruchomości MPO poprzez wyznaczenie ich w terenie wraz z
podpisaniem protokołu okazania granic - Popowo-Letnisko.
Opis przedmiotu zamówienia:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. (dalej: ,,Zamawiający”) zwraca
się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie wznowienia znaków granicznych
nieruchomości na podstawie art. 39 ustawy z dnia 15 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) tj. po weryfikacji dokumentacji oraz
doręczeniu zawiadomień podmiotom zainteresowanym. Wyznaczenie granic nieruchomości nastąpi
przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami
granicznymi na gruncie oraz sporządzenie stosownej dokumentacji z przeprowadzonych czynności.
Działania będą dotyczyć nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki ewidencyjne:
a) numer 405, 664, 678, 679, 685/2, 691/2, 692/2 z obrębu 0007-Huta Podgórna-Popowo A o łącznej
powierzchni 14.566m², (księga wieczysta Nr OS1W/00053272/0),
b) numer 308, 309/1, 400/1, 404/2, 406, 661/1, 662/1, 663/1, 665, 677/2, 680, 686/2, 2066/1,
2068/2, 2055 z obrębu 0007-Huta Podgórna-Popowo A o powierzchni 26.004m² (brak księgi
wieczystej).
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) badanie niezbędnych dokumentów udostępnionych przez uprawnione instytucje,
b) przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień oraz zawiadomień podmiotów zainteresowanych;
c) przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic na gruncie;
d) przeprowadzenie niezbędnych pomiarów geodezyjnych w terenie;
e) wyznaczenie i utrwalenie punktów granicznych działek ewidencyjnych na gruncie granicznikami
betonowymi w obecności osób zainteresowanych, według zasad określonych w przepisach
dotyczących rozgraniczenia nieruchomości;
f) sporządzenie wymaganych protokołów, w tym z czynności utrwalenia punktów granicznych w
terenie;
g) włączenie dokumentacji technicznej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu opracowania geodezyjnego
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.
Warunki wymagane od Wykonawcy:
a) posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem
zamówienia, potwierdzone wpisem do Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii,
b) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia polegającej na wykonywaniu
ww. usług,

c) dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
d) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
a) wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 3 usług odpowiadających swoim
rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie
np. referencje,
b) dokumenty stwierdzające, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia, tj. świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie geodezji i kartografii,
c) aktualny na dzień składania oferty wydruk odpowiadający aktualnemu odpisowi z właściwego
rejestru lub aktualny na dzień składania oferty wydruk odpowiadający zaświadczeniu z centralnej
ewidencji o działalności gospodarczej,
d) opłaconą polisę ubezpieczeniową, w przypadku braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o ile taka polisa jest
obowiązkowa zgodnie z przepisami prawa.

W ofercie prosimy o podanie wysokości oczekiwanego wynagrodzenia netto oraz terminu wykonania
usługi.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.
Termin składania ofert upływa w dn.: 2021-01-15 o godz. 14:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Michal Świtaj
Tel. kontaktowy: (22) 3910 191
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: nieruchomosci@mpo.com.pl
- faxem pod numer: 22 3910 293
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43, pok. 16
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
- cena – 100%

Zapraszamy do składania ofert.

