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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Burmistrz Miasta Świdwin w trybie zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na: 
„Wylonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych i 

kartograficznych na terenie Miasta Swidwin w 2022 roku" 

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. I pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 
ze zm.) 

I Zamawiający:,  
Gmina Miejska Swidwin 
Plac Konstytucji 3 Maja I 
78-300 Swidwin 

II Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług geodezyjnych i kartograficznych 
dla potrzeb Gminy Miejskiej Swidwin, zgodnie z załącznikiem nr 1 formularza ofertowego. 

111 Inne istotne warunki zamówienia: 
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- Zamawiający urna warunek za spełniony jeżeli 
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

IV Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia - sukcesywnie na podstawie zleceń  
Zamawiającego i zawartych w nich terminach. 

V Warunki płatności: 
Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia będzie płatne przez Zamawiającego przelewem 
na konto, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

VI Opis przygotowania oferty: 
1. Oferta musi być  sporządzona według formularza oferty stanowiącego załącznik nr I i nr 2 

do niniejszego zapytania. 
2. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną  ofertę. 
3. Ofertę  należy umieścić  w kopercie na adres: Urząd Miasta Swidwin, Plac Konstytucji 

3 Maja 1,78-300 Swidwin z oznaczeniem: „Oferta na: „ Wyłonienie geodety uprawnionego 
do wykonania usług geodezyjnych i kartograficznych na terenie Miasta Swidwin w 2022 
roku'. 

4. Wykonawcy ponoszą  wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
5. Cena oferty musi uwzględnić  wszelkie koszty realizacji usług z rozbiciem na kwotę  netto 

i brutto. 



VII Miejsce i termin składania ofert: 
1. Ofertę  należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub listownie): Urząd Miasta 

Swidwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 świdwin (sekretariat) - w terminie 
do 02 grudnia 2021 r. do codz. 15:15.  

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną  powiadomieni pisemnie. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą  rozpatrywane. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać  od oferentów wyjaśnień  

dotyczących treści złożonych ofert. 
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej www.swidwin.biuletyn.net. 

VIII Postanowienia ogólne: 
1. Zamawiający 7strzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania 

bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 
2. Zamawiający 7Istrzega sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią  

na zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie do bezpośredniej rozmowy w siedzibie 
Zamawiającego. 

3. Złożenie oferty nie jest wiążące dla Zamawiającego. 
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