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            Warszawa,  12  września  2016 r. 
         
Znak sprawy NG-KiSZ.2611.11.2016 
 

 

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: 

Wykonywanie czynności o charakterze materialno-technicznym, występujących przy realizacji 

zadań Wydziału Kwalifikacji i Szkoleń Zawodowych Departamentu NG. 

(nazwa przedmiotu zamówienia z wniosku) 

 

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

zamówienia w przypadku, gdy stanowi załącznik do zaproszenia): 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności o charakterze materialno-technicznym, 

występujących przy realizacji zadań Wydziału Kwalifikacji i Szkoleń Zawodowych Departamentu 

NG, w szczególności występujących przy prowadzeniu przez Głównego Geodetę Kraju postępowań  

w sprawie wniosków o nadanie uprawnień zawodowych, wniosków o uznanie posiadania innego 

pokrewnego wykształcenia i długoletniej geodezyjnej lub kartograficznej praktyki zawodowej, 

prowadzeniu centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe, obsłudze 

administracyjnej Odwoławczej Komisji Kwalifikacyjnej. 

Wykonawca w czasie realizacji zamówienia, od dnia 27 września 2016 r. do dnia 21 grudnia 2016 r., 

będzie wykonywał usługę w wymiarze 480 godzin zegarowych, przy założeniu 32 godz. w miesiącu 

wrześniu, 168 godz. w miesiącu październiku, 160 godz. w miesiącu listopadzie oraz 120 godz.  

w miesiącu grudniu, w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii ul. Wspólna 2, 00-926 

Warszawa, w zakresie: czynności materialno-technicznych, wymagających wiedzy technicznej  

i prawnej z dziedziny geodezji i kartografii, związanych z obsługą wniosków o nadanie uprawnień 

zawodowych, wniosków o uznanie posiadania innego pokrewnego wykształcenia i długoletniej 
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geodezyjnej lub kartograficznej praktyki zawodowej oraz centralnego rejestru osób posiadających 

uprawnienia zawodowe a także z obsługą administracyjną Odwoławczej Komisji Kwalifikacyjnej. 

 

III. Termin wykonania zamówienia  

Od dnia 27 września 2016 r. do dnia 21 grudnia 2016 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: 

1) posiadają wykształcenie wyższe geodezyjne; 

2) posiadają co najmniej 4 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 2 lata  

w organach administracji publicznej; 

3) posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 520, z późn. zm.), w szczególności 

bardzo dobrą znajomość zasad funkcjonowania i organizacji pracy komisji 

kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. 

4) posiadają bardzo dobrą znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Administracji  

i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych  

w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 176); 

5) posiada znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) i umiejętność 

stosowania ich w praktyce; 

6) posiadają bardzo dobrą znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office  

i urządzeń biurowych. 

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

1) wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz ofertowy stanowiący załącznik 

nr 1 do Zaproszenia; 

2) życiorys, z którego wynikać będzie wykształcenie, doświadczenie oraz kwalifikacje 

zawodowe Wykonawcy wymagane przez Zamawiającego; 

3) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w części IV 

Zaproszenia do złożenia oferty ust. 1 pkt 1-2; 

4) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu: 
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a) dobrej znajomości przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

i kartograficzne, w szczególności bardzo dobrą znajomość zasad 

funkcjonowania i organizacji pracy komisji kwalifikacyjnej do spraw 

uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.; 

b) bardzo dobrej znajomości przepisów rozporządzenia Ministra Administracji  

i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych  

w dziedzinie geodezji i kartografii; 

c) znajomości przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 

postępowania administracyjnego i umiejętności stosowania ich w praktyce; 

d) bardzo dobrej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office i urządzeń 

biurowych. 

 

V. Miejsce, termin i forma składania ofert: 

 

1. Ofertę złożyć w siedzibie Urzędu:  

w terminie do dnia 23 września 2016 r. 

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: 022 628 34 67 

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 Joanna Jankowska fax. numer: 022 628 34 67,  

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. 
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VI. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Na Formularzu ofertowym należy przedstawić cenę brutto przedmiotu zamówienia. 

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. 

Zał. nr 1- wzór formularza oferty, 

Zał. nr 2 wzór umowy. 

 

ZATWIERDZAM 

Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli  

      i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 

-/- 

Andrzej Zaręba 

       ……………………………………. 

 Data, podpis i pieczęć dyrektora KO 

 

 


