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Zapytanie ofertowe 
Chybie 02.08.2019r. 

      

Usługa geodezyjna wydzielenia z nieruchomości nie stanowiących własności Gminy Chybie ich 
części, które mają zostać  nabyte pod projektowane pompownie sieciowe ścieków –  
w ramach zadania inwestycyjnego „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego 
Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” 
współfinansowanego dotacją z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz ze środków 
wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

 

 
1. Zamawiający: 

Gmina Chybie 
ul. Bielska 78 
43-520 Chybie 
 
Instytucje zaangażowane we wdrażanie Projektu:  
 
Instytucja Zarządzająca:  
Ministerstwo Rozwoju  
P. Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa,  
 
Instytucja Pośrednicząca:  
Ministerstwo Środowiska  
ul. Wawelska 52/54  
00-922 Warszawa,  
 
Instytucja Wdrażająca:  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
ul. Konstruktorska 3a  
02-673 Warszawa,  
 
Beneficjent Projektu:  
Gmina Chybie 
ul. Bielska 78 
43-520 Chybie 
 
Kraj Beneficjenta:  
RZECZPOSPOLITA POLSKA  
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Zamawiający, zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usług geodezyjnych w ramach 
Projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska przez uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie. 
 

2. Skrócony opis przedmiotu zamówienia:  

a) usługa geodezyjna dla wydzielenia z nieruchomości nie stanowiących własności Gminy Chybie ich 

części, które mają zostać  nabyte celem zagospodarowania terenu pod  projektowane pompownie 

sieciowe ścieków. Usługa obejmuje również wstępne plany podziału dla przedmiotowych 

nieruchomości. 

b) przewiduje się konieczność nabycia pod projektowane pompownie sieciowe 10 szt. ww. 

nieruchomości (ich wydzielonych części).  

c) przez nieruchomość rozumie się działkę lub działki objęte jedną księgą wieczystą. 

 
3. Miejsce i termin realizacji zamówienia:  

   
a) Miejsce usług na terenie prowadzonego projektu inwestycyjnego zlokalizowane jest w Regionie 

Południowym, w województwie śląskim, powiat cieszyński Gmina Chybie – NTS 5 - 

5.2.24.44.03.05.2 

b) Świadczenie usług w planowanym okresie: od III kwartał 2019 r. do III kwartał 2020 r.; 

c) Działki planowane* do objęcia przedmiotowym zamówieniem: 

 
*Zamawiający informuje o możliwości zmian w ww. wykazie z uwagi na prowadzone roboty 
budowlane kanalizacji sanitarnej i możliwe do wystąpienia zdarzenia  nie możliwe do przewidzenia 
na moment  ogłoszenie niniejszego zaproszenia, w tym zmiany lokalizacji czy liczby poszczególnych 
pompowni sieciowych. Może to powodować zmniejszenie lub zwiększenie liczby części działek do 
wytyczenia.     

 
4. Kryterium wyboru oferty będzie zaoferowana cena jednostkowa  brutto. 

5. Cena oferenta musi obejmować wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia oraz 

należny podatek VAT (wartość brutto). 

6. Cena, o której  mowa w pkt 4 obowiązywać będzie przez cały okres realizacji zamówienia. 

Zamówienia jednostkowe  zlecane będą wg cen jednostkowych.  

Pompownia nr Obręb Nr działki Ulica 

17 

Chybie 

637/16 Sienkiewicza 

18 646 Wyzwolenia 

19 290/2 Kasztanowa 

20 543 Kwiatowa 

14 
Mnich 

938/48 Ogrodnicza 

10 1093/1 Dębowa ( dawna Waryńskiego) 

6 

Zaborze 

389/15 
Cicha 

5 Kalinowa 

4 283/157 Stawowa 

3 283/196 Czereśniowa 
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7. Wybrany oferent zobowiązany jest podpisać umowę wg załączonego wzoru (załącznik nr 2 do 

zaproszenia) 

8. Miejsce i termin składania ofert cenowych  

a) Ofertę należy przedłożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 
przedmiotowego zaproszenia  
 

b) Termin składnia ofert upływa  dnia 14 sierpnia 2019 r. o godz. 12.00. 
 

c) Oferty można składać: 
  

 w formie pisemnej na Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Chybiu, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie 
w zamkniętej kopercie z adnotacją  - Świadczenie usług geodezyjnych dla projektu pn.” Ochrona 
Wód Zbiornika…” 
 

 w formie mailowej – na adres mailowy techorg.jrp@chybie.pl  do wiadomości 
kierownik.jrp@chybie.pl (jako skan/-y podpisanych dokumentów) 

 
Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub 
oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów 
dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp 
 
 
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 33 8 56 10 21 w dni robocze w godzinach 
7.30-14.30 e-mail: kierownik.jrp@chybie.pl , techorg.jrp@chybie.pl  
 
 
 
Przedmiotowa usługa prowadzona jest na potrzeby realizacji projektu „Ochrona wód zbiornika wody 
pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska przez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
aglomeracji Chybie”  
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