
 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  
 

 
 

Wójt Gminy Bodzechów zaprasza do składania oferty na wykonanie 
zadania pn. „ Wydzielenie nieruchomości zajętej pod pas drogi gminnej w 
Szewnie”, obejmującego sporządzenie mapy w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 
publiczną. 
 
Zakres i przedmiot: 

 
           Sporządzenie mapy przedstawiającej nieruchomość zajętą pod pas drogi 
gminnej, pozostającej  w dniu 31 grudnia 1998 roku we władaniu Gminy 
Bodzechów, nie stanowiącej jej własności, a zajętej pod drogę publiczną.    
 
           Wydzielenie nieruchomości zajętej pod pas drogowy drogi gminnej nr 
310011 T relacji „ Szewna – Zarzecze”, z działek o numerach: 
688/4, 687, 684, 683, 682, 1009, 681/1, 689/3, 675, 674/1, 672/2, 672/1, 668, 667, 
666, 665, 664, 663, 662, 661, 659, 658, 690/6, 690/5, 691, 692, 703, 972, 705/1, 
705/2, 708/2, 945, 944,  702 i 707 
oraz ewentualnie wykonanie przed podziałem aktualizacji powierzchni 
przedmiotowych działek, jeśli wydzielana część będzie wynosić więcej niż 33% 
całości działki. 
 
Stan prawno-własnościowy (ustalony również na dzień 31 grudnia 1998 roku),  
wydzielanej nieruchomości, należy ustalić na podstawie dokumentów 
przechowywanych w operacie ewidencji gruntów i budynków, w księgach 
wieczystych i innych miejscach, w których te dokumenty mogą się znajdować. 
W opracowywanym rejestrze gruntów należy wskazać właścicieli dzielonych działek 
wraz z ich adresami zamieszkania według stanu na dzień 31 grudnia 1998 roku i  
ustalonych na dzień wykonywania zlecenia.   
   
Wykonawca, przed złożeniem mapy do  zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
prowadzonego przez  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Ostrowcu Św., i uzyskaniem uwierzytelnienia przez ten organ, 
przedłoży opracowaną dokumentację Zamawiającemu do wglądu.  
 
Kryteria oceny ofert 
 
         W przypadku rozpatrywania odpowiedzi ofertowych, kryterium będzie najniższa 
cena. 
Oferta winna zawierać cenę netto, kwotę podatku Vat i cenę brutto. 
 
Uwaga: 
1. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej łączna 
cena zawiera podatek oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
obciążające zleceniobiorcę i zleceniodawcę. 



2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji 
cenowych.  
3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym 
etapie, bez podania przyczyny. 
 
 
Cel: 

Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętej pod drogę publiczną. 
 
 
Wymagany czas wykonania: 
 
8 miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą. 
 
 
Wykonawcy powinni posiadać stosowne uprawnienia. 
 
 
 
Termin składania ofert: 
Oferty z ceną i kopią uprawnień należy składać w zamkniętych kopertach z 
dopiskiem „ Wydzielenie nieruchomości zajętej pod pas drogi gminnej w 
Szewnie” w terminie do 24 czerwca 2019r. do godz. 14.00 w sekretariacie 
Urzędu Gminy Bodzechów z/s  w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. M. Reja 10. 
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać                             
w Urzędzie Gminy Bodzechów w  pok. nr 20 lub  telefonicznie  (041) 265 38 38 wew. 
239. 

 
 
 
Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 28.05.2019r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


