
Ciechanów, dnia 17.01.2022 r. 
WZP.271.2.3.2022 

 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
  w ramach zakupu dostaw, usług  lub robót budowlanych 
 o wartości nie przekraczającej 130.000 PLN (bez VAT)  

 
 

1. Zamawiający Gmina Miejska Ciechanów zaprasza do złożenia oferty na przedmiot 
zamówienia:  Wybór wykonawcy usług geodezyjnych. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku. 

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. 

3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji 

określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: 

Urząd Miasta Ciechanów, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 

ul. Wodna 1, 06 - 400 Ciechanów. 

4. Kryteria oceny ofert   (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów):   

100 % - cena 

5. Oferta powinna zawierać (określić wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy  

w zakresie uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji osób oraz wymienić dokumenty  

i oświadczenia jakie powinni złożyć wykonawcy): 

a) wypełniony formularz oferty - wg załączonego wzoru, 

b) wypełniony formularz cenowy usług geodezyjnych – wg załączonego wzoru, 

c) kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego 

Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę) wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert,  

d)  upoważnienie do podpisania oferty (reprezentowania Wykonawcy) jeżeli nie 

wynika ono z wpisu do właściwego rejestru. 

6. W załączeniu wzór umowy. 

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) należy 

sporządzić  

w języku polskim. 

8. W przypadku składania oferty w wersji papierowej kopertę  
należy opisać w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego,  
nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją: Zapytanie ofertowe WZP.271.2.3.2021 
pn. „Wybór wykonawcy usług geodezyjnych”. 

9. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia: 

21.01.2022 r. do godz. 12:00      

 (w jeden z niżej wymienionych sposobów): 



• pisemnie na adres: Urząd Miasta Ciechanów, 06-400 Ciechanów,  

Pl. Jana Pawła II 6  

lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wodnej 1 – Biuro 

Obsługi Interesanta,  

• email: zp@umciechanow.pl 

 
 
 
 
 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
  Iwona Kowalczuk 

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 
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