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Szczecin, dnia 28 luty 2020 r.

Zapytanie ofertowe
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, plac Stefana Batorego 4, 70-207
Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:
1. Tytuł zamówienia: Wykonanie podziałów nieruchomości leśnych położonych na terenie
gminy Rewal i Trzebiatów.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Wydzielenie, zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie oraz obowiązującym Planem
Urządzenia Lasu 2013-2022, gruntów leśnych przekazanych decyzją Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 października 1993 r. znak: DL onl-4052/93 w użytkowanie Urzędowi Morskiemu w Szczecinie z nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Dziwnów, w obszarze pasa
technicznego, działki nr nr:
 539 z obrębu Łukęcin 2 o powierzchni 62,6095 ha, księga wieczysta SZ1K/00028163/7,
 838/11 o powierzchni 11,1509 ha i 838/13 o powierzchni 6,1479 ha, z obrębu
Międzywodzie, księga wieczysta SZ1K/00028185/7,
 835/1 o powierzchni 19,9415 ha i 836/1 o powierzchni 22,4960 ha, z obrębu
Międzywodzie księga wieczysta SZ1K/00028188/8
w celu uregulowania stanu prawnego.
Zakres prac:
• wznowienie wraz ze stabilizacją granic całych działek (uzupełnienie brakującej stabilizacji),
• przygotowanie dokumentacji do celów prawnych – mapy z podziałem nieruchomości leśnej,
wykazy zmian danych ewidencyjnych,
• wyniesienie podziałów w terenie wraz ze stabilizacją nowych punktów granicznych,
• zgłoszenie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków,
• przekazanie Zamawiającemu: wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
kopii protokołów przyjęcia operatów do zasobu, kopii operatów technicznych (współrzędne,
protokoły przyjęcia i okazania granic wraz ze szkicami, szkice polowe, mapy zmian).
3. Warunki udziału w postępowaniu*
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: najniższa cena;
5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami:
Ewa Szarek Główny Specjalista ds. Geodezji - tel. 091 4-403-230.
6. Oferta powinna zawierać:
a) nazwę Wykonawcy
b) adres Wykonawcy
c) cenę netto
d) stawkę podatku VAT
e) cenę brutto
f) termin wykonania zamówienia – do 11 września 2020 r.
g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
h) warunki płatności – 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury
i) oświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO (wzór w załączeniu).

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Morski w Szczecinie, plac
Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, Kancelaria Ogólna Urzędu pok. 130 z dopiskiem:
Oferta na wykonanie podziałów nieruchomości leśnych na terenie gminy Dziwnów, w
terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu publikacji
zapytania na stronie internetowej Urzędu.

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielania
zamówienia publicznego.

Z up. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

Zenon Kozłowski
Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

* - o ile dotyczy

Załączniki:
- oświadczenie RODO
- koncepcja podziału działek – mapy 5 szt.
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................................, dn. ..............................
(miejscowość)
(data)

............................................................
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*

...........................................................................
(podpis osoby upoważnionej)

______________________________
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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