
 
                      
        Dwikozy, dnia 12.04.2016 r. 
OŚR.6011.01.2016.M.M. 

 
                             

 
Rozeznanie cenowe rynku na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości. 
 

 Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż Gmina Dwikozy zamierza wykonać 
rozgraniczenie nieruchomości pomiędzy działką 492/2 – droga gminna, położona w 
miejscowości Żurawica Gmina Obrazów – będąca własnością Gminy Obrazów, 
a działkami położonymi w miejscowości Żurawica Gmina Obrazów o nr ewid.: 
 -247/7, 247/5, 249/3, 247/8, i 267 
oraz pomiędzy działką 247/21 - droga gminna, położona w miejscowości Żurawica Gmina 
Obrazów – będąca własnością Gminy Obrazów, 
a działkami położonymi w miejscowości Żurawica Gmina Obrazów o nr ewid.: 
- 247/10, 247/11, 47/12, 247/13, 247/14, 247/15, 247/16, 247/17, 247/18, 247/19, 247/20, 
247/22, i 267. 
 
 W przedmiotowej sprawie rozgraniczenie ma na celu ustalenie faktycznego przebiegu 
granic działek przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów 
znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. 
Rozgraniczenie nieruchomości obejmuje wszystkie czynności techniczne i formalno-prawne 
niezbędne do sporządzenia całości dokumentacji wraz ze stabilizacją trwałą. 
 
Termin realizacji zadania: od 02.05.2016 r. -02.11.2016 r. 
 
Sposób przygotowania oferty: 
Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim komputerowo, pismem maszynowym lub 
technicznym drukowanym. Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąglić do 2 miejsc po 
przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta 
musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby 
uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub 
podpisy muszą być czytelne.  
 
Termin i miejsce złożenia oferty: 
Ofertę należy złożyć do dnia 20.04.2016 r. do godz. 10.00 w zamkniętych kopertach  
w sekretariacie Urzędu Gminy w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15; 27-620 Dwikozy 
Za ofertę złożoną w terminie uważa się date otrzymania oferty a nie datę jej nadania  
w Urzędzie Pocztowym.  
 
Zapytania o przedmiot rozeznania: 
Wszelkich informacji dot. przedmiotu rozeznania można uzyskać od pracownika Urzędu 
Gminy – Monika Mochul nr tel. (15) 831-14-71 wew. 56 e-mail: 
monika.mochul@dwikozy.gmina.pl 
 
Załączniki: 

1. kalkulacja 
Otrzymują: 

1. Adresat 
2. a/a 



......................   
Dane wykonawcy (pieczątka) 
 

Kalkulacja  
 

na wykonanie rozgraniczenia działek nr 492/2 – droga gminna, położona w 
miejscowości Żurawica Gmina Obrazów – będąca własnością Gminy Obrazów, 
a działkami położonymi w miejscowości Żurawica Gmina Obrazów o nr ewid.: 
 -247/7, 247/5, 249/3, 247/8, i 267 
oraz pomiędzy działką 247/21 - droga gminna, położona w miejscowości Żurawica Gmina 
Obrazów – będąca własnością Gminy Obrazów, 
a działkami położonymi w miejscowości Żurawica Gmina Obrazów o nr ewid.: 
- 247/10, 247/11, 47/12, 247/13, 247/14, 247/15, 247/16, 247/17, 247/18, 247/19, 247/20, 
247/22, i 267 
Termin realizacji zadania: od 02.05.2016 r. -02.11.2016 r. 
W kalkulacji  proszę podać: 

proponowaną cenę wykonania zadania (brutto w tym VAT) 

..........................................................słownie.............................................................. 

NIP,................................................................................................................. 

REGON,.......................................................................................................... 

Adres firmy,................................................................................................... 

numer uprawnień zawodowy......................................................................... 

nr konta bankowego........................................................................................ 

Kalkulację należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „OFERTA - 
ROZGRANICZENIE W ŻURAWICY GM. OBRAZÓW ” w sekretariacie Urzędu 
Gminy w Dwikozach. 
 
 Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty  
w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy  
z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn zm. ).  
 

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny 
oferowanej przez Państwa. Kalkulację należy przesłać na adres: Urzędu Gminy w Dwikozach, 
ul. Spółdzielcza 15; 27-620 Dwikozy do dnia 20.04.2016 r. 

 
 
 
 
………………………. 
miejscowość i data 
 
 
                                                                     ……………………………………...……….. 
 

Pieczęć i podpis Wykonawcy lub 
osoby uprawnionej do Reprezentowania Wykonawcy 

 
 


