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 Warszawa,  29  września 2016 r. 
 
         
Znak sprawy NG-NiK.2611.8.2016 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁO ŻENIA OFERTY 
 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 

fax. -   22 628 3467, e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl 

zaprasza do złożenia ofert na: 

Wykonywanie czynności materialno-technicznych występujących przy rozpatrywaniu 
skarg i wniosków na działania wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego 
i kartograficznego. 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności o charakterze materialno-

technicznym, występujących przy prowadzeniu spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru 

Głównego Geodety Kraju nad działaniami wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego 

i kartograficznego, a także wykonywanie czynności o charakterze materialno-technicznych, 

występujących przy rozpatrywaniu skarg i wniosków na działania wojewódzkich inspektorów 

nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.  

Wykonawca w czasie realizacji zamówienia, od dnia 17 października 2016 r. do dnia 

23 grudnia 2016 r., będzie wykonywał usługę w wymiarze 384 godzin zegarowych, przy 

założeniu 88 godz. w miesiącu październiku, 160 godz. w miesiącu listopadzie oraz 

136 godz. w miesiącu grudniu, w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 

ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa w zakresie: czynności porządkowych o charakterze 

materialno-technicznym, występujących przy rozpatrywaniu skarg i wniosków na działania 

wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. 
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III. Termin wykonania zamówienia  

Umowa zlecenie, obejmująca wykonywanie ww. czynności materialno-technicznych, zostanie 

zawarta na okres od dnia 17 października 2016 r. do dnia 23 grudnia 2016 r. 

 

IV. Informacja o wymaganiach stawianych wykonawcom oraz oświadczeniach 

i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu: 

1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 

1) posiadają wykształcenie wyższe geodezyjne; 

2) posiadają doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 lata pracy w wykonawstwie 

geodezyjnym i kartograficznym, w okresie ostatnich 10 lat ewentualnie 1 rok pracy 

przy nadzorze lub kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych, w tym 

okresie; 

3) posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 520, ze zm.); 

4) posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) i umiejętność 

stosowania ich w praktyce; 

5) posiadają bardzo dobrą znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office  

i urządzeń biurowych. 

2. Na potwierdzenie spełniania warunków wraz z ofertą należy złożyć: 

1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz Ofertowy stanowiący załącznik 

nr 1 do Zaproszenia, 

2) Życiorys oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w części 

IV Zaproszenia do złożenia oferty ust. 1 pkt. 1-2; 

3) Podpisane przez Wykonawcę oświadczenie oraz/lub dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunków określonych w części IV Zaproszenia do złożenia oferty ust. 1 

pkt. 3-5. 
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V. Miejsce, termin i forma składania ofert: 

1. Ofertę złożyć w siedzibie Urzędu:  

w terminie do dnia 13 października 2016 r. 

Za moment złożenia oferty uznaje się chwilę jej wpływu: 

1) Do siedziby Zamawiającego - adres: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 00-926  
Warszawa, ul. Wspólna 2 pok. Nr 3113 
lub  

2) faxem na numer: 022 628 3467 

lub  

3) mailem na adres: dyr.generalny@gugik.gov.pl. 

 

2. Ofertę składa wykonawca uprawniony do składania wiążących oświadczeń woli. 

3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 

dotyczących postępowania jest: 

Pani Jolanta Przedlacka (fax. numer: 022 628 3467, e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl). 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia  

w formie wskazanej w ust 1 nie później niż na dwa dni przed terminem składania ofert. 

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Na Formularzu ofertowym należy przedstawić cenę brutto przedmiotu zamówienia. 

2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po 

przecinku. 

3. Cena zawiera wszystkie koszty przedmiotu zamówienia. 

4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. 

 

Zał. nr 1 - wzór formularza oferty, 

Zał. nr 2 - wzór umowy. 

 

ZATWIERDZAM 

W zastępstwie 
DYREKTORA DEPARTAMENTU 

NACZELNIK WYDZIAŁU 
Nadzoru i Kontroli 

 
 

Jolanta Przedlacka 


