Katowice, dn. 08 września 2021 r.

Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. („TFS”) poszukuje wykonawcy prac geodezyjnych mających
na celu wyznaczenie punktów granicznych, wznowienie znaków granicznych działek ewidencyjnych,
składających się na nieruchomość znajdującą się w Siemianowicach Śląskich oraz działki drogowe.
W przypadku zainteresowania potencjalną współpracą, prosimy o przedstawienie oferty wraz
z warunkami cenowymi.

I.

Przedmiot zamówienia
Nieruchomość położona w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Stalmacha 8, dla której
prowadzone są księgi wieczyste: KA1I/00007528/6, KA1I/00006095/4, KA1I/00021421/0,
KA1I/00025618/6 oraz KA1I/00025617/9.

II. Sposób i termin składania ofert
Sposób składania ofert: oferty należy składać w zakodowanej wersji elektronicznej na adres
mailowy

jkossowski@tfsilesia.pl

oraz

hasłem

dostępu

na

adres

mailowy

mdomanska@tfsilesia.pl oraz jdyktus@tfsilesia.pl.
Termin składania ofert: 24 września 2021 r.
III. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od daty zawarcia Umowy Zlecenia.

IV.

1.

Opis warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawcy przedstawienia w ofercie:
• uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt. 2
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz.
2052 tj.);
• uzupełnionego w całości formularza ofertowego zgodnie z załącznikiem. Konsekwencją
pozostawiania nieuzupełnionej jakiejkolwiek z pozycji formularza ofertowego jest
odrzucenie oferty;
• listy wykonanych zamówień o podobnym charakterze;
• klauzuli potwierdzającej, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty ponosi Wykonawca składający ofertę niezależnie od wyniku postępowania;

str. 1

• kopii posiadanej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
odpowiedzialności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
minimum 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100).
2. Zamawiający określił czas związania ofertą do 15 października 2021r.
3. Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli
Wykonawcy wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie
pełnomocnictwa.
Zasady współpracy

V.

•
•

Zamawiający umożliwia dokonanie wizji w terenie, zgłoszenie do udziału prosimy
kierować pod adres mailowy: jkossowski@tfsilesia.pl;
Do dnia 22 września 2021r. można kierować do Zamawiającego pytania odnośnie zadania.
Pytania prosimy kierować pod adres mailowy: jkossowski@tfsilesia.pl.

VI.

Formularz ofertowy
Oferent złoży ofertę na formularzu ofertowym –

VII.

załącznik nr 1

Rozstrzygnięcie postępowania

•

TFS zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, prawo do swobodnego
wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia
jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

•

TFS dokona oceny ofert spełniających kryteria formalne pod względem:
a. merytorycznym tj. m in. doświadczenia oferenta w przedmiocie zapytania
ofertowego,
b. terminu realizacji zlecenia,
c. cenowym.

•

Planowany termin wyboru najkorzystniejszej oferty: 27 września 2021 r.

•

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub o odstąpieniu od prowadzenia
postępowania przekazana zostanie emailem na adres wskazany w ofercie.

•

Zawarcie umowy na realizację zlecenia planowane jest w terminie 5 dni roboczych
począwszy od dnia następującego po dniu powiadomienia Wykonawcy o wyborze
najkorzystniejszej oferty, lecz nie później niż w dniu upływu terminu związania ofertą.

VIII.

Załączniki

•

załącznik nr 1: formularz ofertowy,

•

załącznik nr 2: mapa poglądowa nieruchomości.
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