Warszawa, 14 grudnia 2015 r.
GI-MZUT.2611.8.2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA 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 34 67, e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl

zaprasza do złożenia ofert na:
Wykonywanie prac związanych ze wsparciem działań Departamentu Geodezji, Kartografii
i Systemów Informacji Geograficznej.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadań związanych ze wsparciem działań Departamentu
Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej w zakresie interpretacji przepisów
technicznych, w związku z zapytaniami i wnioskami geodetów uprawnionych, instytucji, projektantów
i

innych

respondentów

w

zakresie

wykonywania

pomiarów

sytuacyjno-wysokościowych,

realizacyjnych i inwentaryzacyjnych dla potrzeb zakładania i prowadzenia powiatowej bazy GESUT
oraz BDOT500, jak również tworzenia mapy zasadniczej.
Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wymagało 1152 godz. wykonania usługi, przy założeniu
96 godz. miesięcznie.

III. Termin wykonania zamówienia: od dnia 04.01.2016 r. do dnia 22.12.2016 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 magisterskie geodezyjne;
2) posiadają uprawnienia zawodowe w zakresie 1 i 2, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.);
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3) posiadają bardzo dobrą znajomość przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze
informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
4) posiadają bardzo dobrą znajomość przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi;
5) posiadają bardzo dobrą znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
6) posiadają bardzo dobrą znajomość przepisów technicznych z zakresu mapy zasadniczej,
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgadniania dokumentacji projektowej;
7) posiadają umiejętność redagowania i analizy pism urzędowych z zastosowaniem przepisów
prawnych i technicznych;
8) posiadają min 7 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

2. Na potwierdzenie spełnienia warunków wraz z ofertą należy złożyć:
1) wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz ofertowy;
2) życiorys, z którego wynikać będzie doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe Wykonawcy
wymagane przez Zamawiającego;
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i posiadanie uprawnień
zawodowych w zakresie 1 i 2;
4) oświadczenie Wykonawcy o:
a) bardzo dobrej znajomości przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze
informacji przestrzennej wraz z aktami wykonawczymi;
b) bardzo dobrej znajomości przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi;
c) bardzo dobrej znajomości przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z
aktami wykonawczymi;
d) bardzo dobrej znajomości przepisów technicznych z zakresu mapy zasadniczej, geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgadniania dokumentacji projektowej;
e) posiadanych umiejętnościach redagowania i analizy pism urzędowych z zastosowaniem
przepisów prawnych i technicznych.

V. Miejsce, termin i forma składania ofert:
1. Ofertę złożyć w siedzibie Urzędu:
w terminie do dnia 21 grudnia 2015 r.
w formie:
a) pisemnej lub osobiście na adres: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 00-926 Warszawa,
ul. Wspólna 2, pok. nr 3099
lub
b) faxem numer: 022 628 34 67,
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lub
c) w wersji elektronicznej- adres e-mail: 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 Anna Mączka, fax. numer 022 628 34 67, 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 netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz
kwotę podatku VAT.
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 projektu umowy

ZATWIERDZAM
Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii
i Systemów Informacji Geograficznej
-/Jerzy Zieliński
.......................................................
(pieczęć i podpis)
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