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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 34 67, e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl

zaprasza do złożenia ofert na:

Wsparcie działań merytorycznych realizowanych w Projekcie enviDMS, w zakresie 

kartograficznych opracowań tematycznych w postaci map hydrograficznych

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wsparcie działań merytorycznych realizowanych w Projekcie 
enviDMS, w zakresie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci map hydrograficznych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia wraz 
z załącznikami.

3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach Projekt pn. „Model bazy danych 
przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie 
kartograficznych opracowań tematycznych” (enviDMS), dofinansowywanego w ramach 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014, Program 
Operacyjny PL03: Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych, na podstawie 
Porozumienia Nr 418/2013/Wn50/MN-x-03/D z dnia 03.07.2013 r. wraz z Aneksami.

4. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. może unieważnić postępowanie 
o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
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            Warszawa, 15 lutego 2017 r.

Znak sprawy: BO-ZP.2611.1.2017.enviDMS

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 34 67, e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl 
zaprasza do złożenia ofert na:

Obsługa konferencji kończącej projekt „Model bazy danych przestrzennych 
dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie 

kartograficznych opracowań tematycznych” (enviDMS).

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa konferencji kończącej projekt „Model bazy danych 

przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania 

w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych” (enviDMS).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych i informacyjnych;

 obsługę konferencji kończącej projekt enviDMS.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia.

4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach Projekt pn. „Model bazy danych 

przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie 

kartograficznych opracowań tematycznych” (enviDMS), dofinansowywanego w ramach 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014, Program 

Operacyjny PL03: Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych, na podstawie 

Porozumienia Nr 418/2013/Wn50/MN-xn-03/D z dnia 03.07.2013 r. wraz z Aneksami.

5. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. może unieważnić postępowanie 

o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
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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 34 67, e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl

zaprasza do złożenia ofert na:

Wsparcie działań merytorycznych realizowanych w Projekcie enviDMS, w zakresie 

kartograficznych opracowań tematycznych w postaci map hydrograficznych

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wsparcie działań merytorycznych realizowanych w Projekcie 
enviDMS, w zakresie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci map hydrograficznych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia wraz 
z załącznikami.

3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach Projekt pn. „Model bazy danych 
przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie 
kartograficznych opracowań tematycznych” (enviDMS), dofinansowywanego w ramach 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014, Program 
Operacyjny PL03: Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych, na podstawie 
Porozumienia Nr 418/2013/Wn50/MN-x-03/D z dnia 03.07.2013 r. wraz z Aneksami.

4. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. może unieważnić postępowanie 
o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
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III. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia do 31.03.2017 r.

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

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą się doświadczeniem należytego 

wykonania, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:

1) jednej usługi polegającej na  opracowaniu projektów, wykonaniu i dostawie materiałów 

promocyjnych dla projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej lub 

innych europejskich środków pomocowych.

2) jednej usługi polegającej na organizacji konferencji dla min. 100 uczestników.

2. Na potwierdzenie spełniania warunków wraz z ofertą należy złożyć:

1) wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 

do Zaproszenia do złożenia oferty;

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) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług, o których mowa w ust. 

1, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie.

3. Kryterium oceny ofert: 100 % cena brutto.

V. Miejsce, termin i forma składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu w terminie do dnia 22.02.2017 r. do godziny 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 lub

c) w wersji elektronicznej na 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:
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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 34 67, e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl

zaprasza do złożenia ofert na:

Wsparcie działań merytorycznych realizowanych w Projekcie enviDMS, w zakresie 

kartograficznych opracowań tematycznych w postaci map hydrograficznych

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wsparcie działań merytorycznych realizowanych w Projekcie 
enviDMS, w zakresie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci map hydrograficznych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia wraz 
z załącznikami.

3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach Projekt pn. „Model bazy danych 
przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie 
kartograficznych opracowań tematycznych” (enviDMS), dofinansowywanego w ramach 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014, Program 
Operacyjny PL03: Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych, na podstawie 
Porozumienia Nr 418/2013/Wn50/MN-x-03/D z dnia 03.07.2013 r. wraz z Aneksami.

4. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. może unieważnić postępowanie 
o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
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Renata Brzozowska,  fax. numer: (22) 563 13 44, 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. Na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zaproszenia) 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 przedmiotu zamówienia.

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

VII. Załączniki:

Załącznik nr 1- wzór formularza ofertowego.

Załącznik nr 2- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ).

Załącznik nr 3 - wzór umowy.

             ZATWIERDZAM

z upoważnienia

 NACZELNIK
Wydziału Mapy Zasadniczej 

oraz GESUT

Anna Mączka

                       Data, podpis i pieczęć dyrektora KO
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