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Rozeznanie rynku 

Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych  

w Starostwie Powiatowym w Kielcach. 

 

Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach, zaprasza do udziału 

w postępowaniu na wykonanie usług geodezyjnych związanych z realizacją bieżących zadań. 

Przedmiot zamówienia obejmuje 1 zadanie, które dotyczy wykonania usług geodezyjnych, zgodnie z 

Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego: Opis przedmiotu zamówienia. Usługi 

geodezyjne, powinny zostać wykonane według wymagań określonych w obowiązujących przepisach 

prawa, a w szczególności w: ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.), rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 

grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 

268, poz. 2663), rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001r.  

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393) oraz standardach 

zawodowych.  

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:  

1. Udokumentuje w zakresie wykonania zamówienia, że dysponuje lub będzie dysponował co 

najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczenia i podziału 

nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, zgodnie z art. 43 pkt 

2) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z 

późn. zm.). 

Aby niniejszy warunek został uznany za spełniony, Wykonawca winien dołączyć do oferty Wykaz 

osób, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, która/e będzie/ą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia i posiada/ją świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie 

geodezji i kartografii, wydane zgodnie z art. 43 pkt 2) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne w zakresie podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania 

dokumentacji do celów prawnych wraz  

z Oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 



wymagane uprawnienia. Najpóźniej przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do 

przedstawienia Zamawiającemu kserokopii przedmiotowych uprawnień potwierdzonych ,,za 

zgodność z oryginałem’’.  

2. Posiada niezbędne doświadczenie, tj. należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co 

najmniej 5 usług geodezyjnych (dotyczy prac geodezyjnych z zakresu podziału nieruchomości oraz 

sporządzania dokumentacji do celów prawnych).  

Aby niniejszy warunek został uznany za spełniony, Wykonawca winien dołączyć do oferty Wykaz 

usług, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego oraz potwierdzenie 

należytego wykonania ww. usług w postaci referencji. W przypadku, gdy Zamawiający jest 

podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca 

nie ma obowiązku przedkładania przedmiotowych referencji. 

3. Nie podlega wykluczeniu w sytuacjach wykazanych a w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.  

Na wykazanie braku podstaw wykluczenia, Wykonawca złoży wraz o ofertą, Oświadczenie  

o braku podstaw wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Oferta winna zostać złożona na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

Kryterium przyjętym przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena. 

Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa, zgodnie ze 

Wzorem umowy, będącym Załącznikiem nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy. 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:  

 w sprawie przedmiotu zamówienia – Monika Kulińska, tel. 41 200 14 30, e-mail: 

kulinska.m@powiat.kielce.pl  

 w sprawie procedury zapytania ofertowego – Wiktor Kruk, tel. 41 200 13 55, e-mail: 

zamowienia@powiat.kielce.pl. 

Oferty należy przesłać do dnia 17.06.2021 r. na adres: zamowienia@powiat.kielce.pl Oferty złożone 

po tym terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyłonienia 

Wykonawcy po przeprowadzeniu niniejszego zapytania ofertowego. 

Załączniki:  

 Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 

 Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy, 

 Załącznik nr 3 – Wykaz osób, 

 Załącznik nr 4 – Wykaz usług, 
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 Załącznik nr 5 – Wzór umowy, 

 Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania. 

Starosta Mirosław Gębski 

 


