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ZA PYTAN I E O F E R T O W E
Starostwo Powiatowe w Mońkach na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
– Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwraca się z prośbą
o złożenie oferty cenowej na realizację zamówienia pn. „Wybór inspektora nadzoru i prac
scaleniowych” do realizacji operacji scalenie gruntów obiektu „Przytulanka i inne” gmina Mońki.
Scalenie gruntów obejmuje obręby: Przytulanka, Ciesze, Rusaki i jedną działkę w obrębie
Sikory gmina Mońki o powierzchni ogólnej 1196,8162 ha.
I. Zakresem prac operacji będą następujące czynności:
1. Bieżące kontakty z wykonawcą prac scaleniowych,
2. Kontrolę postępu i jakości wykonanych prac scaleniowych,
3. Udział w spotkaniach i zebraniach dotyczących prac scaleniowych,
4. Uczestnictwo w komisyjnym odbiorze poszczególnych etapów prac scaleniowych,
5. Rozpatrywanie zastrzeżeń do projektu scalenia, w ramach udzielonego przez starostę
pełnomocnictwa,
6. Wykonanie odbioru końcowego operatu scaleniowego.
II. Wymagane kwalifikacje:
Niezbędnym warunkiem do złożenia ofert jest posiadanie uprawnień z zakresu geodezji nr 5
( geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych ) o których mowa w art. 43 ustawy z dnia
17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016 r. poz. 1629 j. t. ze zm.)
III. Forma wynagrodzenia – ryczałtowa.
Zamawiający dopuszcza realizację wynagrodzenia fakturami częściowymi.
IV. Planowany termin wykonania scalenia: do 30 czerwca 2019 r.
V. Jedynym kryterium wyboru oferenta będzie w 100 % cena brutto.
VI. Termin składania ofert:
Oferty cenowe prosimy składać pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mońkach,
ul. Słowackiego 5a, 19 – 100 Mońki w terminie do dnia 10 marca 2017 roku do godziny 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2017 roku o godzinie 12:15 w pokoju nr 8.
Kopertę z ofertą należy oznaczyć „Oferta na wybór inspektora nadzoru i kontroli prac
scaleniowych”.

VII. Dodatkowe informacje:
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych,
2. Oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zaproszony do podpisania umowy, w której
zostaną określone szczegółowe warunki zamówienia.
3. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana oferentom pocztą
elektroniczną (należy podać adres e-mail).
Zamówienie jest finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020.

