
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
ZAMAWIAJ ĄCY:  
URZĄD MIASTA  
PASAś RUDOWSKIEGO 10  
97-300 PIOTRKÓW TRYB. 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA: 
 
WYKONYWANIE SUKCESYWNYCH USŁUG  
GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH W 2007 ROKU  
DLA URZĘDU MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
Przedmiotem zamówienia są usługi sukcesywnego wykonywania w 2007 r. dla miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego: 
1. wstępnych projektów podziału nieruchomości, przewidywana ilość – 46 map, 
2. podziału nieruchomości - mapa podziału, przewidywana ilość – 46 map, 
3. stabilizacji punktów granicznych,  przewidywana ilość – 30 szt., 
4. map do celów prawnych z okazaniem granic na gruncie i ze stabilizacją znaków granicznych,  

przewidywana ilość – 17 map, 
5. map do celów prawnych bez okazania granic na gruncie,  przewidywana ilość – 49 mapy, 
6. map do celów prawnych bez okazania granic na gruncie z naniesieniem granic słuŜebności drogi 

koniecznej wraz z rozliczeniem jej powierzchni,  przewidywana ilość – 7 map, 
7. wznawianie granic nieruchomości wraz ze stabilizacją znaków granicznych,  przewidywana ilość – 

10 szt. 
 
Uwaga! 
Szczegółowe informacje dotyczące w/w prac znajdują się w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
OFERTY CZĘŚCIOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych. 
 
OFERTY WARIANTOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
TRYB: 
Przetarg nieograniczony. 
 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 
SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., PasaŜ Rudowskiego 10, pokój nr 317,  
cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta przy osobistym odbiorze SIWZ lub na wniosek Wykonawcy za 
zaliczeniem pocztowym lub bezpłatnie ze strony internetowej www.piotrkow.pl 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2007 r. 
 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU: 
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności lub czynności - 

wymagane jest posiadanie przez co najmniej jedną osobę  przeznaczoną do realizacji zamówienia , 
uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii , o których mowa w art. 43 ust. 2 
ustawy z dn. 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał techniczny, a takŜe 
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
WADIUM: 
Nie dotyczy niniejszego postępowania. 



 
KRYTERIA OCENY OFERT: 
Cena  – 100% 
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., PasaŜ Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 01.02.2007r. do godz. 9.00 
Otwarcie ofert w dniu 01.02.2007r. o godz. 10:00 pok. nr 317 
 
TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą: 
30 dni 
 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFE RENTEM: 

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:  
Cezary Chomicz,  tel. 044 732-18-55, Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28, pok. 63, 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej:  
Iwona Urbańczyk tel. 044 732-77-97, Piotrków Trybunalski, PasaŜ Rudowskiego 10 pok. 317. 

 


