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Zaproszenie do składania ofert 

 

Zamawiający:  
Powiat Nowodworski 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23  

82-100 Nowy Dwór Gdański 

tel. 55 247 36 68  

e-mail a.bonk@nowydworgdanski.pl 

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:  

 

1. Przedmiot zamówienia:  

Lp.  Nr działki Obręb  Zakres prac  Własność 

1 116 wzdłuż 

działki 277  

0004 M. Nowy 

Dwór Gd. 

Wznowienie punktów 

granicznych / wyznaczenie 

punktów granicznych / 

ustalenie przebiegu granic  

Powiat 

Nowodworski  

2 wydzielenie z 220 

i 221 działki pod 

pas drogowy 

0013 Rybina Wznowienie punktów 

granicznych / wyznaczenie 

punktów granicznych / 

ustalenie przebiegu granic 

Osoba fizyczna  

3 180/3  0005 Kmiecin Okazanie przebiegu granic Powiat 

Nowodworski 

4 231/19, 231/20, 

231/21 

0006 Sztutowo Okazanie przebiegu granic Osoba fizyczna 

 

Oczekiwany termin wykonania powyższych prac geodezyjnych 50 dni od daty otrzymania zlecenia. 

Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%  

Sposób obliczania ceny: należy podać cenę za wykonanie zamówienia w rozbiciu na punkt 

(osobno na każdą pracę geodezyjna osobno)  z wyszczególnieniem ceny netto, podatku VAT oraz 

wartości brutto. 

 Zamawiający wybierze oferenta, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę za wykonanie 

rozgraniczenia. 

2. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.  
3. Oferta Wykonawcy powinna obejmować:  

 nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,  

 okres związania ofertą - 14 dni od upływu terminu składania ofert,  

 czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,  

 uprawnienia w zakresie wykonywania ww. prac geodezyjnych, 

 zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,  

 powinna być złożona w języku polskim,  

 inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje  

4. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca  

5. Termin i miejsce składania ofert  
Oferty należy składać drogą mailową na adres: a.bonk@nowydworgdanski.pl 

Termin składania ofert: do 26.04.2021r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu oferty do 

Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim).  

6. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Geodetą Powiatowym 

Wiesławem Gruszka pod numerem tel.: 555330451 lub e-mailem: 

w.gruszka@nowydworgdanski.pl    

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. 
          Z up. Starosty 

                    ( - ) 

         Wiesław Gruszka 

(dokument podpisany elektronicznie) 


