Warszawa, 11 grudnia 2015r.
Nr postępowania IP.2611. 19.2015
(z Centralnego rejestru zamówień publicznych)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
CZĘŚĆ I.
(wypełnia Główny Urząd Geodezji i Kartografii)

I. Nazwa oraz adres Urzędu:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa

zaprasza do złożenia ofert cenowych na:
II. Opis przedmiotu zamówienia: (treść tożsama z przedmiotem umowy):
Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji
Nazw geograficznych RP prowadzonych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

III. Wymagania:
1. termin wykonania zamówienia: do dnia 23 grudnia 2015 r.
2. warunki płatności:
14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury VAT
3. Okres związania ofertą: 20 dni,
4. Minimum trzyletnie doświadczenie w świadczeniu usług obejmujących tworzenie, utrzymywanie i
rozwój serwisów internetowych poświadczone realizacją nie mniej niż 5 zleceń, w tym minimum
trzech o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł każde oraz nie mniej niż dwóch zleceń
zrealizowanych dla administracji rządowej.
5. Zapewnienie

minimum

dokumenty/certyfikaty

czterech

osób

poświadczające

realizujących
umiejętności

przedmiot
w

zakresie

umowy
obsługi

posiadających
i

rozwoju

oprogramowania oraz jednego specjalistę w zakresie administrowania CMS MySource Matrix w
wersji nie starszej niż 5.0 wystawione przez producenta oprogramowania.
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Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. wypełniona i podpisana przez wykonawcę Część II Formularza ofertowego;
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu

składania

ofert

-

oryginał

lub

kserokopia

poświadczona

za

zgodność

z oryginałem przez Wykonawcę.
3. Dokument, o którym mowa w pkt. 3 może być dostarczony przed podpisaniem umowy.

V. Miejsce, termin i forma składania ofert:
1. Ofertę na Formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Urzędu:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2
w terminie do dnia: 17 grudnia 2014 r., do godziny 15:00.
w formie:
- pisemnej (listownie, osobiście) na adres:
Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa
- w wersji elektronicznej - adres e-mail: jakub.giza@gugik.gov.pl
2. Ofertę może złożyć osoba uprawniona do składania wiążących oświadczeń woli.
3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest w sprawach proceduralnych i merytorycznych:
Jakub Giza, tel. 22 661 84 58 fax. 22 629 38 72
e-mail: jakub.giza@gugik.gov.pl
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia
w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku od godz. 8.15 do godz. 16.15.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Na Formularzu ofertowym (Część II) należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu
zamówienia oraz kwotę podatku VAT (w przypadku gdy Wykonawca jest płatnikiem podatku
VAT).
2. Na Formularzu ofertowym (Część II) należy Wpisać termin wykonania liczony w dniach
kalendarzowych od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem wskazanym w części III pkt 1
zaproszenia .
3. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
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4. Cena zawiera wszystkie koszty przedmiotu zamówienia.
5. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

VII. Kryteria oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a. cena – 60 %
b. termin wykonania – 40%
2. Oferty zostaną ocenione w sposób opisany poniżej:
a. Cena (C)
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta – 60 pkt.
Ocena oferty zostanie dokonana wg poniższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku):

gdzie:
C - ocena na podstawie kryterium ceny,
Cmin - najniższa cena uwzględniona w ofertach badanych nie podlegających odrzuceniu,
Cbad - cena uwzględniona w ofercie badanej.
b. Liczba godzin wsparcia (T)
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta – 40 pkt.
Ocena oferty zostanie dokonana wg poniższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku):
T=

gdzie:
T - ocena na podstawie kryterium liczby godzin wsparcia wykonania,
Tmax - najwyższa liczba godzin do wykorzystania w ramach pakietu wsparcia,
Tbad - liczba godzin do wykorzystania w ramach pakietu wsparcia uwzględniona w ofercie badanej.

VII. Sposób poinformowania oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazane oferentom drogą mailową
oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego

ZATWIERDZAM
Kazimierz Bujakowski
-/Główny Geodeta Kraju
14.12.2015
Data, podpis i pieczęć dyrektora komórki wnioskującej
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