
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu   
86 – 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 

tel. (0 – 56) 45 – 14 – 400, faks (0 – 56) 45 – 14 – 401 
 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniŜej 60 000 EURO na „wykonanie 
zakresu rzeczowo – finansowego prac geodezyjno – kartograficznych i urządzeniowo – 
rolnych (rozliczenie klasyfikacji) finansowanych z dotacji do budŜetu powiatu w 2005 

roku”  
 
1. Zamówienie obejmuje wykonanie zakresu rzeczowo – finansowego prac geodezyjno – 
kartograficznych i urządzeniowo – rolnych (rozliczenie klasyfikacji) finansowanych z dotacji 
do budŜetu powiatu w 2005 roku”. 
Zakres prac przewidzianych do wykonania: 
1) Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek 
gruntów pozostawionych rolnikom do doŜywotniego uŜytkowania; 
2) Weryfikacja (kontrola terenowa) ewidencji gruntów i budynków; 
3) Opracowanie dokumentacji geodezyjnej po kontroli terenowej łącznie z pomiarem 
uzupełniającym w terenie; 
4) Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z rozliczenia klasyfikacji gruntów; 
5) Opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do modernizacji terenów wiejskich 
potrzeb urządzeń rolnych – mapa numeryczna. 
2. Nie dopuszcza się moŜliwości składania ofert częściowych. 
3. Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2005 r.  
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŜna odebrać w Starostwie Powiatowym, 
przy ul. Małomłyńskiej 1, 86 – 300 Grudziądz lub za pośrednictwem poczty, cena formularza 
10,00 PLN. 
5. Ofertę naleŜy złoŜyć w Starostwie Powiatowym, przy ul. Małomłyńskiej 1, pok. nr 22 nie 
później niŜ do 9 maja 2005 r. do godz. 11.00. 
6. Uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:  
Pan Edward Wiatrowski – Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami – tel. (056) 45 14 422, faks (056) 45 14 401  
7. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. 
8. Nie wymaga się wniesienia wadium. 
9. Kryterium oceny ofert: 
Cena 1 - opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i 
działek gruntów pozostawionych rolnikom do doŜywotniego uŜytkowania – 30%, 
Cena 2 – weryfikacja (kontrola terenowa) ewidencji gruntów i budynków – 10%, 
Cena 3 – opracowanie dokumentacji  geodezyjnej po kontroli terenowej łącznie z pomiarem 
uzupełniającym w terenie – 10%, 
Cena 4 – opracowanie dokumentacji geodezyjnej z rozliczenia klasyfikacji gruntów – 40%, 
Cena 5 – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do modernizacji terenów 
wiejskich, potrzeb urządzeń rolnych – mapa numeryczna – 10% 
W postępowaniu zostanie zastosowany następujący wzór: 
Ocena punktowa = C1/Cena najniŜsza (1) x 30% + C2 / Cena najniŜsza (2) x 10% +C3/Cena 
najniŜsza (3) x 10% + C4/cena najniŜsza x 40% + C5/Cena najniŜsza (5) x 10% 
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie 
Zamawiającego pok. nr 12. 
11. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia złoŜenia oferty. 
12. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 
2; spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych oraz 
warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
K.A. 


