Warszawa 2021-06-10

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):
Sporządzenie opracowania geodezyjnego - ul.Krzyżówki, Warszawa
Opis przedmiotu zamówienia:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. (dalej: MPO lub Zamawiający)
zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sporządzenie opracowania geodezyjnego dla
potrzeb postępowania administracyjnego dotyczącego nieruchomości położonej w Warszawie przy
ul.Krzyżówki 5 (Dzielnica Białołęka).
W trakcie postępowania administracyjnego zmierzającego do uregulowania stanu prawnego
nieruchomości, niezbędne stało się ustalenie właściwego aktu prawnego, na podstawie którego
Skarb Państwa nabył nieruchomość składającą się z działki o nr ew. 92 z obrębu 4-06-08 położoną w
Warszawie w Dzielnicy Białołęka przy ul. Krzyżówki 5. Zamawiający dysponuje kserokopiami
czterech umów sprzedaży pochodzących ze zbioru dokumentów przechowywanych w Sądzie
Rejonowym dla Warszawy Mokotowa IX Wydziale Ksiąg Wieczystych, tj.:
a) umowa sprzedaży z dnia 31 grudnia 1920 r. zawarta w formie aktu notarialnego przed
notariuszem Ignacym Prusakiewiczem za Rep. 3397 Nr 17,
b) umowa sprzedaży z dnia 10 maja1921 r. zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem
Stefanem Gaweckim za Rep. 958 Nr 5,
c) umowa sprzedaży z dnia 30 grudnia 1922 zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem
Janem Dylewskim za Rep. 2079 Nr 6,
d) umowa sprzedaży z dnia 16 stycznia 1923 r. zawarta w formie aktu notarialnego przed
notariuszem Janem Dylewskim za Rep. 72 Nr 20.
W celu realizacji zlecenia, wykonawca zobowiązany będzie do samodzielnego skompletowania i
weryfikacji niezbędnych materiałów, będących w posiadaniu m. in. Zamawiającego, Sądu
Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa, Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie, Biura Geodezji i Katastru w Warszawie,
Urzędu Dzielnicy Białołęka.
Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu opracowania geodezyjnego w
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.
W ofercie prosimy o podanie wysokości oczekiwanego wynagrodzenia netto oraz terminu wykonania
usługi.
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, polegającego na wykonaniu w/w usługi,
c) dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
d) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Wymagane dokumenty:
a) wykaz dokonywanych w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 3 usług odpowiadających swoim
rodzajem usługom stanowiącym 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, które będą uczestniczyć 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 ewidencji
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.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Wymagany termin realizacji zamówienia: -1-11-30.
Termin składania ofert upływa w dn.: 2021-06-18 o godz. 15:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Beata Kowalewska – Kierownik Zespołu Zarządzania Nieruchomościami
Tel. kontaktowy: (22) 39 10 190, 506 018 024
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: beata.kowalewska@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43, pok. 16
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
- cena - 80%
- termin wykonania umowy – 20%

Zapraszamy do składania ofert.

