
Warszawa, 30 grudzień 2021 r. 

 

Znak sprawy IZ-BRSIG.2611.3.2021 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU 

w konkursie jednoetapowym, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 

tel. + 22 563 13 33, e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl 

zaprasza do udziału w konkursie na: 

,, Opracowanie wtyczki oprogramowania QGIS przeznaczonej do wizualizacji graficznej plików 

GML zawierających dane EGiB, GESUT, BDOT500” 

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

przypadku, gdy stanowi załącznik do zaproszenia): 

Przedmiotem zamówienia jest wtyczka oprogramowania QGIS przeznaczona do wizualizacji graficznej 

plików GML zawierających dane EGiB, GESUT, BDOT500 wraz z biblioteką znaków 

kartograficznych, udokumentowane kody źródłowe wtyczki oraz dokumentacja instalacji i konfiguracji 

wtyczki. 

III. Termin wykonania i złożenia Pracy Konkursowej  

Do dnia 23.03.2022 r. do godz. 12.00  

IV. Informacja o wymaganiach stawianych wykonawcom oraz oświadczeniach i dokumentach, 

jakie mają dostarczyć Uczestnicy Konkursu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 

w Konkursie: 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z Konkursu. 

Szczegółowe informacje o wymaganiach stawianych Uczestnikom Konkursu oraz oświadczeniach  

i dokumentach, jakie mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu zostały opisane w rozdziale 5 Regulaminu Konkursu. 

V. Kryteria oceny Prac Konkursowych: 

Szczegółowe kryteria oceny Prac konkursowych zostały opisane w rozdziale 12 Regulaminu Konkursu 

VI. Miejsce, termin i forma składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: 

1. Wniosek należy złożyć w siedzibie Urzędu: 



w terminie do dnia 10.01.2022 r. do godz. 12.00 

w formie: 

a) pisemnej na adres:  

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

00-926 Warszawa,  

ul. Wspólna 2 pok. Nr 3100 

lub 

b) w wersji elektronicznej - adres e-mail:  

dyr.generalny@gugik.gov.pl 

Szczegóły dotyczące składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie zostały  

opisane w rozdziale 8 Regulaminu Konkursu. 

2. Wniosek składa Uczestnik Konkursu uprawniony do składania wiążących oświadczeń woli. 

3. Wniosek, pełnomocnictwa oraz dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu 

sporządzone w postaci elektronicznej przekazuje w postaci elektronicznej oraz opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Uczestnikami Konkursu i udzielania wyjaśnień 

dotyczących postępowania jest: 

Pani Małgorzata Piotrowska; e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl 

5. Uczestnik Konkursu może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie warunków zamówienia 

w formie wskazanej w ust 1 nie później niż na dwa dni przed terminem składania ofert. 

 

Załącznik 

1. Regulamin konkursu 

 

 

ZATWIERDZAM 
 

DYREKTOR DEPARTAMENTU 

INFORMATYZACJI I ROZWOJU 

PAŃSTWOWEGO ZASOBU 

GEODEZYJNEGO  

I KARTOGRAFICZNEGO 

Jarosław Zembrzuski 

/pismo podpisane elektronicznie/ 
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