
Warszawa,    21 marca 2017 r. 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2

00-926 Warszawa

BADANIE RYNKU

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „K-GESUT 

– Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu” w zakresie 

możliwości wykorzystania osiągniętych w ramach Projektu K-GESUT rezultatów oraz 

upowszechniania wiedzy z zakresu jakości danych i systemów informacji przestrzennej. 

Usługa obejmuje również identyfikację i analizę „Dobrych praktyk” wykorzystania danych 

GESUT oraz zebranie „Dobrych praktyk” w formie prezentacji multimedialnych.

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia, Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących 

świadczenia usługi związanej z kompleksową organizacją i przeprowadzeniem szkoleń oraz 

identyfikacją i analizą „Dobrych praktyk” a także zebraniem „Dobrych praktyk” w formie 

prezentacji multimedialnych.

1. PRZEDMIOT

1) Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń oraz identyfikacja i analiza  

„Dobrych praktyk” wykorzystania danych GESUT w ramach Projektu „K-GESUT 

– Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu”.

Szczegółowy opis planowanego do realizacji przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 

nr 2 do Badania rynku – OPZ.

2) Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania 

Umowy jednak nie dłużej niż do 14 sierpnia 2018 r.

2. TERMIN

Termin nadsyłania propozycji cenowych upływa 7 kwietnia 2017 r. do godz. 16:15.
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3. CENA

1) W złożonej informacji prosimy o podanie ceny realizacji wyżej wymienionego zadania 

(ceny netto i brutto) w Załączniku nr 1 do Badania rynku. Wycena powinna obejmować 

wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

2) Do wyceny prosimy dodać ewentualne uwagi dotyczące organizacji oraz 

przeprowadzenia szkoleń, itp.

3) Propozycje cenowe realizacji planowanego przedmiotu zamówienia prosimy składać na 

formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Badania rynku w wersji elektronicznej na 

adres: dyr.generalny@gugik.gov.pl lub faksem na numer: (22) 628 34 67.

4. INFORMACJE DODATKOWE

Niezbędne jest podanie informacji czy Wykonawca posiada doświadczenie w organizacji                

i przeprowadzeniu szkoleń dla ponad 100 osób.

5. KONTAKT

Wszelkich informacji udziela Pani Żaneta Kornatowska:

Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa

tel. +48 (22) 563 13 33, fax. +48 (22) 628 34 67

e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl

6. UWAGA!

1) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich propozycji, Zamawiający zastrzega

sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub

doprecyzowania złożonych propozycji.

2) Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również

nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta

ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów i sposobu

wykonania przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz szacowania kosztów,

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
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     ZATWIERDZAM
DYREKTOR

 Departamentu Geodezji, Kartografii
i Systemów Informacji Geograficznej

          z up. Piotr Woźniak
Pismo podpisane elektronicznie.


