
Z A P R O S Z E N I E   do  składania ofert

Starostwo Powiatowe w Kłobucku zaprasza do składania ofert  na wykonanie 
niżej opisanych zadań:

Zadanie 1
- wykonanie  dokumentacji  geodezyjnej  do  regulacji  stanu  prawnego 

nieruchomości  zapisanej  w  księdze  wieczystej  Nr  23535,  polegającej  na 
ujawnieniu  podziału  działki  nr  451,  obręb  Zawady  gm.  Popów  oraz 
dokumentacji  geodezyjnej  wraz  z  aktualizacją  użytków  gruntowych  do 
założenia księgi wieczystej na działkę nr 451/2 o pow.  0.1059 ha, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa na podstawie Wyroku Sądu z dnia 07.09.2007r. 
Sygn.akt IC 817/07. 

Zadanie 2
- aktualizacja  użytków  gruntowych  dla  nieruchomości  położonych  obręb 

Kłobuck miasto Kłobuck, oznaczonych jako działki  nr nr 3418/1, 3418/2 o 
pow. łącznej 0.1918 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa na podstawie 
decyzji  Prezydium  Wojewódzkiej  Rady  Narodowej  w  Katowicach  z  dnia 
03.02.1969r.  Nr  SW/IV/60/1298/68/1298  i  decyzji  z  dnia  03.02.1969r.  Nr 
SW/IR/IV/60/1297/68/1297.   

Zadanie 3
– wykonanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji księgi  wieczystej Kw Nr 

1791 polegającej  na  ujawnieniu  podziału  działki  nr  66/1,  położonej  obręb 
Kamieńszczyzna gm. Popów, stanowiącej własność Skarbu Państwa.  

Zadanie 4
– wykonanie  dokumentacji  geodezyjnej  do  założenia  księgi  wieczystej  dla 

nieruchomości położonej obręb Rębielice Szlacheckie gm. Lipie, oznaczonej 
jako  działka  nr  890/2  o  pow.  2.3400  ha,  stanowiącej  własność  Skarbu 
Państwa  na  podstawie  decyzji  Kierownika  Urzędu  Rejonowego  z  dnia 
12.02.1993r. Nr GKG-7211/17/1/92/93.
 

Ustala się termin  wykonania usługi – 30 dni od daty zlecenia.
Przy wyborze oferty Starostwo Powiatowe będzie kierować się ceną brutto za 
usługę.



Oferty pisemne należy składać odrębnie na każde zadanie w zaklejonej kopercie 
z oznaczeniem sprawy OFERTA  nr GKN.3422/00017/09 w terminie do dnia 14 
września 2009r. do godz. 13.00 w Kancelarii Starostwa – pokój nr 25.
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 14 września 2009r. o godz. 13.30
Bliższą informację dotyczącą zakresu oferty można uzyskać w Wydziale GKN – 
pokój nr 90, tel. (034) 310-95-50.

Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione w przypadku, 
gdy  cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższy  kwotę,  którą  zamawiający 
przeznaczył na finansowanie zadania.

Kłobuck, dnia 04.09.2009r. 


