
Kulesze Kościelne, 23.09.2021 r.   

RIP.6830.6.2021 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

Gmina Kulesze Kościelne 

Ul. Główna 6 

18-208 Kulesze Kościelne 

Tel. 86 4769 010 

e-mail: sekretariat@kuleszek.pl 

Gmina Kulesze Kościelne zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia pn.:  

Rozgraniczenie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chojane-Bąki, 

gmina Kulesze Kościelne,  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako 

działka nr 12 z działkami:  

 nr 11 obręb Chojane-Bąki, 

 nr 165 obręb Wnory-Wiechy. 

 

1.  Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomością położoną 

w obrębie ewidencyjnym Chojane-Bąki, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako 

działka nr 12 z działkami nr 11 obręb Chojane-Bąki i dz. nr 165 obręb Wnory-Wiechy.  

 

Nieruchomości będące przedmiotem rozgraniczenia stanowią własność osób fizycznych. 

W ramach zamówienia należy wykonać następujące czynności: 

-  analiza stanu prawnego nieruchomości, 

- wyznaczenie terminu i przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych na gruncie, 

-  sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydania decyzji administracyjnej. 

 

2. Termin wykonania zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia – trzy miesiące od daty podpisania umowy.  

 

3.  Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

 

4. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1) Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna. 

2) Oferta powinna być sporządzona w  języku polskim, oferty nieczytelne nie będą 

rozpatrywane. 

3) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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4) Wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem  przez  wykonawcę (osobę upoważnioną). 

 

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej – kryteria oceny ofert: 

Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena całkowita za wykonanie przedmiotu zamówienia 

cena najniższa = 100%. 

 

6.   Miejsce i termin składania ofert: 

     Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna 6,                    

18-208 Kulesze Kościelne, pokój nr 10 lub przesłać e-mailem na adres sekretariat@kuleszek.pl 

Termin składania ofert upływa dnia 1.10.2021 roku do godz. 1000. 

Formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 1. 

7.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

8.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie BIP Kulesze 

Kościelne lub przekazana oferentom na ich wniosek (pisemnie, telefonicznie lub w formie 

elektronicznej). 

 

9.  Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: 

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wykonawcy, którego 

ofertę wybrano. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2. 

 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny. 

 
Klauzula informacyjna wynikająca z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kulesze Kościelne jest 

Gmina Kulesze Kościelne z siedzibą: ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne. 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się 

Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Gminy Kulesze Kościelne pod adresem e-mail: 

sekretariat@kuleszek.pl lub na adres siedziby Urzędu Gminy Kulesze Kościelne, ul. Główna6, 18-208 

Kulesze Kościelne. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

8. Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 



c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. c RODO. 
 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1 

2. Projekt umowy – załącznik Nr 2 

 

_________________________________ 

(podpis) 
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