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            Warszawa, 03.11.2017 
         

Znak sprawy KN-PRG.2611.2.2017  

 

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

zaprasza do złożenia ofert na: 

Szkolenie z obsługi aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów 

(nazwa przedmiotu zamówienia z wniosku) 

II. Opis przedmiotu zamówienia: (opis przedmiotu zamówienia lub streszczenie opisu 

przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy stanowi załącznik do zaproszenia): 

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i organizację szkolenia z obsługi aplikacji do 

prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA). Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.  

III. Termin wykonania zamówienia  

Od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2017 r. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 
 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca będzie 

dysponować, na etapie realizacji umowy, co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, które spełniają następujące wymagania (każda osobno): 

 znajomość ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  

 znajomość rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 

r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, 

 doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń w ramach realizacji co najmniej 

jednej usługi dotyczącej szkolenia z tematyki dot. prowadzenia ewidencji 



2 

miejscowości, ulic i adresów, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto, 

zrealizowanej w okresie ostatnich 5 lat (przed terminem składania ofert), 

 znajomość narzędzi do prowadzenia ewidencji miejscowości ulic i adresów. 

2. Treść oświadczenia oraz wykaz osób Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu jest zawarty w formularzu ofertowym – wzór formularza 

stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 

 

V. Miejsce, termin i forma składania ofert: 

1. Ofertę złożyć w siedzibie Urzędu:  

w terminie do dnia 13 listopada 2017r., do godz. 12.00 

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 3467 

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: 

Marcin Leończyk, 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 oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się 

kierował z przy wyborze oferty 

1. Na Formularzu ofertowym należy przedstawić cenę brutto przedmiotu zamówienia 

(z uwzględnieniem podatku VAT). 

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

przecinku. 

3. Cena zawiera wszystkie koszty przedmiotu zamówienia. 
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4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość 

wyrażoną w punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny wymienionych poniżej. 

6. Kryterium oceny ofert stanowią: cena (C) - 60%, liczba dodatkowo (powyżej minimalnej 

liczby 220) przeszkolonych osób (A1) – 40%. 

1) Zasady oceny według kryterium cena (C) 60%: 

a. ocena kryterium cena (C) będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez 

Wykonawcę formularza ofertowego; 

b. cena określa łączną wartość brutto (tj. z VAT) złożonej przez Wykonawcę 

oferty, wynikającej z uwzględnienia wszystkich kosztów jakie Wykonawca 

poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia; 

c. Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium cena (C) 

odpowiednią liczbę punktów; 

d. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 punktów, natomiast 

pozostali odpowiednio mniej punktów zgodnie z poniższym wzorem (przy czym 

wykonawca, który zaoferuje najwyższą cenę otrzyma 0 punktów): 

60min 
i

C
C

C
P  

gdzie: 

Pc – oznacza liczbę punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium 

cena (C), 

Cmin – najniższa cena spośród ważnych i nie odrzuconych ofert, 

Ci – cena oferty badanej. 

e. Liczba punktów po obliczeniu będzie zaokrąglona w dół i podawana 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

2) Zasady oceny według kryterium liczba dodatkowo przeszkolonych osób (A1) 

40%: 

a. ocena kryterium „liczba dodatkowo przeszkolonych osób” będzie dokonywana 

na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego, przy 

czym przez liczbę dodatkowo przeszkolonych osób należy rozumieć liczbę osób 

które Wykonawca deklaruje przeszkolić powyżej minimalnej liczby 220 osób. 
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b. Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w tym kryterium odpowiednią 

liczbę punktów, 

c. Liczba punktów po obliczeniu będzie zaokrąglona w dół i podawana 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

d. Maksymalna liczba dodatkowo przeszkolonych osób jaką mogą 

Wykonawcy wskazać to 130 osób (co daje łączą maksymalną liczbę osób 

które mogą być objęte szkoleniem: 350 osób). Wskazanie liczby dodatkowo 

przeszkolonych osób większej niż maksymalna liczba wymagana przez 

Zamawiającego skutkować będzie przyjęciem w tym kryterium liczby 130 

osób. 

e. Wykonawca, który zaproponuje najwyższą liczbę dodatkowych szkoleń otrzyma 

40 punktów, natomiast pozostali odpowiednio mniej punktów zgodnie z 

poniższym wzorem: 

40
max

1 
Z

Z
P i

A  

gdzie: 

PA1 – oznacza liczbę punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium 

„liczba dodatkowo przeszkolonych osób”, 

Zmax – oznacza najwyższą liczbę dodatkowych szkoleń spośród ważnych i 

nie odrzuconych ofert, 

Zi – oznacza liczbę dodatkowych szkoleń oferty badanej. 

 

3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą sumę, 

wyrażoną w punktach, zgodnie z poniższym wzorem:  

 

P = PC + PA1 

gdzie: 

P  –  oznacza liczbę punktów jaką otrzyma badana oferta, 

PC   –  oznacza liczbę punktów jaką otrzyma badana oferta za kryterium 

  cena (C), 

PA1  –  oznacza liczbę punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium 

  liczba dodatkowo przeszkolonych osób (A1), 



5 

4) W przypadku kiedy najwyższą sumę punktów wyliczonych zgodnie zasadami 

opisanymi w pkt. 3 zdobędzie dwóch lub więcej Oferentów za najkorzystniejszą 

z nich zostanie wybrana oferta, która będzie miała najniższą cenę. 

 

 

Zał. nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Zał. nr 2- wzór formularza ofertowego, 

Zał. nr 3 - wzór umowy 

 

ZATWIERDZAM 

 

z up. Marcin Leończyk 

 
Naczelnik Wydziału Państwowego Rejestru  

Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów 

Terytorialnych Kraju 

       ……………………………………. 

 Data, podpis i pieczęć dyrektora KO 

 

 

 


