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Warszawa,  21.11.2018 r. 
         
Znak sprawy: BDG-A.2611.30.2018 

 

 

 

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 oferty na  wykonanie przebudowy przyłącza wodociągowego o średnicy 
DN40 znajdującego się w budynku magazynowym położonym w Lesznowoli przy ul. Wojska 

Polskiego 81, będącym w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na 
przyłącze o średnicy DN80 

 

(nazwa przedmiotu zamówienia z wniosku) 

 

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

zamówienia w przypadku, gdy stanowi załącznik do zaproszenia). 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy przyłącza wodociągowego dla 

budynku przy ul. Wojska Polskiego 81 w Lesznowoli będącego w trwałym zarządzie 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 

2. Zakres robót obejmuje wykonanie prac ustalonych w dokumentacji technicznej 
stanowiącej załącznik nr 1 do Zaproszenia.  
 

III  Termin wykonania zamówienia: 

Do dnia 17.12.2018 r.. 

IV  Informacja o wymaganiach stawianych wykonawcom oraz oświadczeniach i doku-
mentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. 

Wykonawca powinien dostarczyć: 
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy; 
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. 
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V  Miejsce, termin i forma składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu w terminie do dnia 26.11.2018 r. , w formie: 
1) pisemnej - listownie lub osobiście pod adresem: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 pok. nr 3099 
lub 

2) faxem numer: 022 628 3467 
lub 

3) w formie 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 Barbara Smolarczyk, Jarosław Słomka - fax nr: 22 628 
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. Cenę należy wpisać w polskich złotych ze szczegółowością do dwóch miejsc po przecinku. 
2. Cena zawiera wszystkie koszty przedmiotu zamówienia. 
3. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe bez względu na sposób obliczenia ceny. 
4. Wykonawca w ofercie uwzględnia ewentualny wzrost podatku od towarów i usług VAT. 
5. Cena nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. 
6. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. 
 

 

Załączniki: 
 

1) nr 1 - dokumentacja techniczna [projekt budowlany, kosztorys nakładczy(ślepy), 
przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót] 

2) nr 2 - wzór formularza ofertowego, 
3) nr 3 - projekt umowy. 

 

* Niepotrzebne skreślić 

 

                     ZATWIERDZAM 

               DYREKTOR  
             BIURA DYREKTORA GENERALNEGO  
           
           -/- 
 
             Beata Mastalerz  
 
 


