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Warszawa, 29 listopada 2016 r. 
 

Nr postępowania IP.2611.18.2016  

(z Centralnego rejestru zamówień publicznych) 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 

CZĘŚĆ I. 

 (wypełnia Główny Urząd Geodezji i Kartografii) 

 

I. Nazwa oraz adres Urzędu: 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa  

zaprasza do złożenia ofert cenowych na: 

II. Opis przedmiotu zamówienia: (treść tożsama z przedmiotem umowy): 

1. Organizacja Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej w dniach 8– 9 grudnia 2016 r. dla 80 osób. 

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni salę konferencyjną oraz 

obsługę Posiedzenia w Warszawie lub najbliższej okolicy dla maksymalnie 80 osób.  

3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia. 

 

III. Wymagania: 

1. termin wykonania zamówienia: 8-9 grudnia 2016 r., 

2. warunki płatności: 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury 

VAT, 

3. okres związania ofertą: 30 dni, 

4. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, oferent wykonał należycie co najmniej trzy usługi, 

polegające na zorganizowaniu i obsłudze konferencji wraz z wyżywieniem dla minimum 80 osób 

każda, przy czym co najmniej jedna z nich miała wartość min. 30 000,00 zł brutto, 

5. zapewnienie standardu obiektu na poziomie minimum trzech gwiazdek. 

 

IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1. Wypełniona i podpisana przez wykonawcę Część II Formularza ofertowego. 
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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. 

3. Podpisane przez Wykonawcę oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 

określonych w części III pkt 4 Zaproszenie do złożenia oferty. 

4. Dokument, o którym mowa w pkt. 2 może być dostarczony przed podpisaniem umowy. 

 

V. Miejsce, termin i forma składania ofert: 

1. Ofertę na Formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Urzędu:  

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

w terminie do dnia:  2 grudnia 2016 r., do godziny 15:00.  

w formie: 

- pisemnej (listownie, osobiście) na adres:  

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

- faxem na numer: 22 629 38 72  

- w wersji elektronicznej - adres e-mail:  jakub.giza@gugik.gov.pl  

2. Ofertę może złożyć osoba uprawniona do składania wiążących oświadczeń woli. 

3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących 

postępowania jest w sprawach proceduralnych i merytorycznych: 

Jakub Giza, tel. 22 563 13 30 fax. 22 629 38 72  

e-mail: jakub.giza@gugik.gov.pl 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia  

w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku od godz. 8.15 do godz. 16.15. 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Na Formularzu ofertowym (Część II) należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu 

zamówienia oraz kwotę podatku VAT (w przypadku gdy Wykonawca jest płatnikiem podatku 

VAT) w przeliczeniu na jednego uczestnika przy założeniu, że liczba osób biorących udział  

w Posiedzeniu wyniesie 80 osób. W przypadku skorzystania z opcji zmniejszenia liczby 

uczestników nie będzie mniejsza niż 60 osób.  

2. Na formularzu ofertowym należy podać cenę brutto za jednego uczestnika Posiedzenia. 

3. Na formularzu ofertowym należy podać cenę brutto noclegu ponoszoną bezpośrednio przez 

uczestników Posiedzenia, przy założeniu, że z  noclegu skorzysta nie mniej niż 50 osób.  

mailto:jakub.giza@gugik.gov.pl
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4. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Cena zawiera wszystkie koszty przedmiotu zamówienia. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. 

VII. Kryteria oceny ofert:  
 

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

a. cena – 60 %  

b. cena noclegu – 40% 

 

2. Oferty zostaną ocenione w sposób opisany poniżej: 

a. Cena (C) 

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta – 60 pkt.  

Ocena oferty zostanie dokonana wg poniższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku):  

 

  
     

     
 x 60pkt 

 

gdzie:  

C - ocena na podstawie kryterium ceny,  

Cmin - najniższa cena uwzględniona w ofertach badanych nie podlegających odrzuceniu,  

Cbad - cena uwzględniona w ofercie badanej.  

 

b. Cena noclegu (CN) 

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta – 40 pkt. 

Ocena zostanie dokonana na poprzez zsumowanie ilości punktów przyporządkowanych każdemu 

z wymagań. W przypadku spełnienia warunku oferta otrzyma wartość punktów wskazanych  

w tabeli poniżej: 

   
     

     
 x 40pkt 

 

gdzie:  

CN - ocena na podstawie kryterium ceny,  

Cmin - najniższa cena uwzględniona w ofertach badanych nie podlegających odrzuceniu,  

Cbad - cena uwzględniona w ofercie badanej.  

 

3. Ostateczna ilość punktów (Po) przyznanych ofercie zostanie obliczona na podstawie wzoru  

(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku): Po = C+CN. 

 

 

VII. Sposób poinformowania oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty:  

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazane oferentom drogą mailową 

oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego. 
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Załączniki: 

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

2. Wzór Formularza Ofertowego 

3. Wzór Umowy 

 

 

 
 

        ZATWIERDZAM 

Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji 

Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 

 

-/- 

 

Grażyna Kierznowska 

29.11.2016 
 
  Data, podpis i pieczęć dyrektora komórki wnioskującej 


