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         Ostrołęka, dn. 10 czerwca 2022r. 

ZPB.272.ZO.13.2022 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
 

Powiat Ostrołęcki 

07-410 Ostrołęka, Plac gen. J. Bema 5 

Tel. (0-29) 764-36-45 

e-mail: kancelaria@powiatostrolecki.pl 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków 

gruntowych z rolnych na leśne obejmujących  181 działek położonych w gminie Troszyn obręby 

ewidencyjne: Łątczyn – 107 działek, Żyźniewo – 33 działki, Kleczkowo – 41 działek zgodnie z 

załącznikiem mapowym stanowiącym integralną część zamówienia.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

           

3. Termin realizacji zamówienia: do 29.11.2022 r. 

 

4. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zapytania 

ofertowego.  

 

5. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki: 

 

5.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia 

tj. zaświadczenie o ukończeniu kursu klasyfikacji gruntów oraz dołączą oświadczenie o wykonaniu 

przynajmniej jednej pracy klasyfikacyjnej w ciągu dwóch lat przed upływem terminu składania ofert 

wraz z upoważnieniem organu, który zezwolił (upoważnił) na wykonywanie wymienionych prac. 

 

5.2     Posiadają uprawnienia do  wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w 

zakresie 1 i 2. 

 

6 . Warunki złożenia oferty - wymagane dokumenty: 

 

Oferta powinna zawierać: 

6.1. Formularz oferty (wzór załącznik nr 1). 

6.2. Zaświadczenie o którym mowa w pkt 5.1. 

6.3. Oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w pkt 5.1. 

6.4. Upoważnienia organu o którym mowa w pkt 5.1. 

6.5 Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień do  wykonywania samodzielnych  funkcji w dziedzinie 

geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2. 

6.6. Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy. 
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7. Sposób przygotowania oferty:  
 

Ofertę (druk w załączeniu) należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w 

zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób:  

nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją 

Oferta na: „Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z użytków rolnych na leśne”. 

 

8. Miejsce złożenia oferty: 

  

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 07-410 Ostrołęka, Pl. Gen. J. Bema 5, pokój nr 2, do dnia   

28.06.2022r. do godz. 11:00.  

 

9. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie, opis sposobu obliczenia ceny: 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Kryterium: cena 100% 

Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 

ocena ceny badanej oferty = 
cena najniższa x 100  

x 100% 
 cena oferty badanej 

10. Zamawiający nie uwzględni ofert: 

 

-wykonawców, którzy złożą więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu, 

-nieodpowiadających warunkom postępowania, 

-złożonych w niewłaściwej formie, 

-złożonych po terminie. 

 

11. Postanowienia ogólne:  

 

11.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania 

uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Złożenie ofert nie jest 

wiążące dla Zamawiającego. 

11.2.  Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

na podstawie ustawy Pzp, Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą podstawy wykluczenia 

z postępowania wskazane w art. 7. 1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835): 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 

1 pkt 3; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych 

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 

1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 

2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 

24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 

 

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 2. 
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12. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych: 

 

12.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  

1) administratorem danych osobowych Wykonawców jest Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, adres: pl. Gen. 

J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w 

sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

kancelaria@powiatostrolecki.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. 

przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub 

do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, 

a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w 

związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, 

zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

12.2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia 

danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy; 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 

13. Załączniki: 

 

 Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia; 

 Załącznik nr 2 - Oferta wykonawcy (wzór); 

 Załącznik nr 3 – Wzór umowy; 

 Załącznik nr 4  - mapy z zaznaczonymi działkami objętymi aktualizacją. 

 
 

 

Podpisano przez Starostę 

Pana Stanisława Kubeł 

 

 


