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            Warszawa,  02 grudnia 2016 r. 
         
Nr postępowania NG-KiSZ.2611.15.2016 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁO ŻENIA 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: Druk dzienników praktyki zawodowej, niezbędnych  

do potwierdzenia prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonywanych w ramach praktyki 

zawodowej przez osoby ubiegające się o nadanie uprawnień zawodowych. 

II. Opis przedmiotu zamówienia:  

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zaprasza do złożenia oferty na dystrybucję oraz druk 

5000 sztuk dzienników praktyki zawodowej, niezbędnych do potwierdzenia prac 

geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych w ramach praktyki zawodowej przez osoby 

ubiegające się o nadanie uprawnień zawodowych, o następujących parametrach pojedynczego 

dziennika: ilość stron 52, kolor 1+1, format A4, okładka bez zadruku, środek offset 120g/m2, 

oprawa szyta z miękką (tekturową) okładką w formacie A4, druk dwustronny. Wzór treści 

druku stanowi załącznik nr 2.  

Dystrybucja dzienników, pakowanych w pudła kartonowe po 25 sztuk (masa pudła do 5 kg) 

w 2 partiach nastąpi wg poniższego schematu:  

- I partia – 1425 sztuk do pokoju nr 116 w magazynie Zamawiającego, 05-506 Lesznowola, 

ul. Wojska Polskiego 81; 

- II partia – 3575 sztuk do 16 wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego  

i kartograficznego, według rozdzielnika przedstawionego w Załączniku Nr 2 do Umowy. 

Przed złożeniem oferty, Wykonawca będzie miał możliwość zapoznania się ze wzorem 

dziennika praktyki zawodowej, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wspólnej 2  

w Warszawie. 

Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do 
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uzyskania pisemnej akceptacji (po uprzednim sprawdzeniu) upoważnionych pracowników 

Zamawiającego, na przedstawionym próbnym egzemplarzu dziennika (dotyczy treści, formy  

i układu wykonania druku). 

Zamawiający informuje, iż przedstawiony egzemplarz próbny dziennika sprawdzi  

w terminie dwóch dni roboczych. W przypadku naniesienia przez Zamawiającego uwag 

wymagane jest ponowne przedstawienie druku próbnego do akceptacji Zamawiającego. 

Każde kolejne sprawdzenie druku próbnego będzie trwało dwa dni robocze. 

 

III. Termin wykonania zamówienia  

- I partii – w terminie 14 dni od zawarcia umowy. 

- II partii – w terminie 21 dni od zawarcia umowy. 

IV. Informacja o wymaganiach stawianych wykonawcom oraz oświadczeniach  

i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu: 

Na potwierdzenie spełniania warunków wraz z ofertą należy złożyć: 

1) wypełniony i podpisany przez wykonawcę Załącznik nr 1 do Zaproszenia - 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. 

V. Miejsce, termin i forma składania ofert: 

 

1. Ofertę złożyć w siedzibie Urzędu:  

w terminie do dnia 14 grudnia 2016 r. 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: 22 628 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 Grochal – numer: 22 56 31 310,  

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie przedmiotu 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 wykonania przedmiotu zamówienia. 

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

Zał. nr 1- wzór formularza oferty, 

Zał. nr 2- wzór treści druku dziennika praktyki zawodowej. 

 

 

 

 

 

  ZATWIERDZAM 

Grażyna Kierznowska 
Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji 

Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
 

……………………………………. 

     Data, podpis i pieczęć dyrektora KO 

 

 

 


