Warszawa 2017-12-06

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Wykonanie operatów geodezyjnych na dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków
Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykreślenia
rozebranych naniesień z ewidencji gruntów i budynków:
zadanie 1
Budynek wagowni i dwa doły betonowe po wagach najazdowych na działce ewidencyjnej 45/3 z
obrębu 4-11-14 przy ul. Zabranieckiej 4 w Warszawie. Obiekty zostały rozebrane po zgłoszeniu
zamiaru wykonania rozbiórki z dnia 22 marca 2017 r. Organ administracji architektonicznobudowlanej nie wyraził sprzeciwu.
zadanie 2
- Kotłownia główna zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 121 z obrębu 5-60-01 w Zielonce.
Obiekt rozebrany po zgłoszeniu zamiaru dokonania rozbiórki Staroście Mińskiemu pismem z dnia 30
czerwca 2017 r. Organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyraził sprzeciwu. Zgłoszenie
obejmowało dwukondygnacyjny budynek administracyjny, parterową halę kotłowni grzewczej oraz
plac składowy z węgla z prefabrykowanym żelbetowym ogrodzeniem wewnętrznym, z
pozostawieniem powierzchni utwardzonej.
- napowietrzne przyłącze cieplne na działkach ewidencyjnych 78; 80 ;81; 118; 120; 121; 122 z
obrębu 5-60-01 w Zielonce. Rozbiórka zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie wymagała
zgłoszenia.
Kopie map lub ortofotomap rozebranych obiektów stanowią załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego.

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym.
Termin składania ofert upływa w dn.: 2017-12-11 o godz. 9:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Arkadiusz Drewniak – Główny Specjalista, Dział Zarządzania i
Utrzymania Nieruchomości
Tel. kontaktowy: 663 661 316 lub 22 39 10 243
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: arkadiusz.drewniak@mpo.com.pl

- faxem pod numer: (22) 3910 293
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100% liczona łącznie dla obu zadań

Zapraszamy do składania ofert.

