Warszawa, 13 października 2015 r.
Znak sprawy GI-TOPO.2611.8.2015

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:
Świadczenie usług wsparcia merytorycznego i technicznego w Departamencie Geodezji,
Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej.

II. Opis przedmiotu zamówienia: (opis przedmiotu zamówienia lub streszczenie opisu przedmiotu
zamówienia w przypadku, gdy stanowi załącznik do zaproszenia):
1.

2.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia merytorycznego i technicznego
w zakresie prowadzenia bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), standardowych
opracowań kartograficznych oraz kartograficznych opracowań tematycznych polegających
w szczególności na:
1)

prowadzeniu spraw związanych z realizacją bazy danych obiektów topograficznych
(BDOT10k), bazy danych obiektów ogólnogeografcznych (BDOO), bazy danych
tematycznych, standardowych opracowań kartograficznych oraz kartograficznych
opracowań tematycznych;

2)

współpracy z Wykonawcami umów prowadzonych przez Departament;

3)

udziale w przeglądach jakości i weryfikacji produktów wytworzonych w ramach umów, o
których mowa w pkt. 2, w szczególności w zakresie systemu KSZDOT, baz danych, o
których mowa w pkt 1 oraz standardowych opracowań kartograficznych i kartograficznych
opracowań tematycznych;

4)

opracowaniu i weryfikacji dokumentów analitycznych, technicznych oraz wymagań
funkcjonalnych dotyczączych systemu KSZBDOT, baz danych, o których mowa w pkt 1
oraz standardowych opracowań kartograficznych i kartograficznych opracowań
tematycznych;

5)

przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi i dostawy
związane z realizacją zadań Departamentu.

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę: 45 460,80 zł brutto, obejmującą
1 680 roboczogodzin.

III. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia wynosi od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2016 r.:
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1. Termin wykonania podstawowego przedmiotu zamówienia wynosi od dnia zawarcia Umowy
do 20.12.2015 r. lub do wyczerpania limitu 240 roboczogodzin.
2. Termin wykonania opcjonalnego przedmiotu zamówienia wynosi od dnia uruchomienia opcji
do dnia 30.09.2016 r. lub do wyczerpania limitu 1 440 roboczogodzin.

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 posiadają:
1) wykształcenie wyższe magisterskie geograficzne w zakresie kartografii lub nauk o Ziemi, albo
wyższe magisterskie geodezyjno-kartograficzne w zakresie kartografii lub systemów
informacji geograficznej, albo wyższe magisterskie z gospodarki przestrzennej w zakresie
zastosowań systemów informacji przestrzennej,
2) znajomość zagadnień dot. baz danych, standardowych opracowań kartograficznych oraz
kartograficznych opracowań tematycznych tworzonych, prowadzonych i udostępnianych
przez Głównego Geodetę Kraju,
3) dobrą znajomość narzędzi GIS, np.: Geomedia lub ArcGIS lub QGIS,
4) podstawową znajomość zarządzania danymi przestrzennymi w środowisku bazodanowym,
5) bardzo dobrą umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office oraz urządzeń biurowych,
6) znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym,
7) umiejętności analityczne,
8) umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
9) umiejętność pracy w zespole,
10) samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, dokładność.
2. Na potwierdzenie spełniania warunków wraz z ofertą należy złożyć:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy stanowiący załącznik do
Zaproszenia,
2) życiorys, z którego wynikać będą kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności Wykonawcy
wymagane przez Zamawiającego,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4) podpisane przez Wykonawcę oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające spełnienie
warunków określonych w części IV Zaproszenia do złożenia oferty ust. 1 pkt 2-6.

V. Miejsce, termin i forma składania ofert:
1.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu w terminie do dnia 23 października 2015 r. do godz.
12:00 w formie:
1) osobiście na adres: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2
pok. nr 3099, lub
2) fax nr: (22) 628 34 67, lub
3) 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:
Pani Renata Brzozowska fax: (22) 628 34 67, e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl
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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.
2.
3.
4.

Na formularzu ofertowym (Załącznik do Zaproszenia do złożenia oferty) należy przedstawić cenę
brutto wykonania przedmiotu zamówienia.
Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku.
Cena zawiera wszystkie koszty przedmiotu zamówienia.
Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

VII. Kryteria oceny ofert:
1.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) cena – 50%
2) wynik rozmowy kwalifikacyjnej – 50%.

2.

Oferty zostaną ocenione w sposób opisany poniżej:
1) Cena (C)
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta – 50 pkt.
Ocena oferty zostanie dokonana wg poniższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku):
x 50pkt
gdzie:
C - ocena na podstawie kryterium ceny,
Cmin - najniższa cena uwzględniona w ofertach badanych,
Cbad - cena uwzględniona w ofercie badanej.
2) Wynik rozmowy kwalifikacyjnej (R):
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta – 50 pkt.

3.

Ocena zostanie dokonana na podstawie średniej ilości punktów przyznanych przez każdego
z przedstawicieli Zamawiającego zgodnie z wartościami wskazanymi w tabeli:
L.p.
1.

2.

4.

Zagadnienia poruszane w trakcie rozmowy
Znajomość narzędzi GIS, np.: Geomedia lub ArcGIS lub QGIS;
Znajomość zagadnień dot. baz danych, standardowych
opracowań kartograficznych oraz kartograficznych opracowań
tematycznych tworzonych, prowadzonych i udostępnianych
przez Głównego Geodetę Kraju.
Łącznie:

Liczba punktów
0-10

0-40
50 pkt

Wstępnie zakwalifikowane osoby (spełniające wymagania) zostaną powiadomione telefonicznie
lub e-mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Wszystkie dokumenty i oświadczenia
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przekazane wraz z ofertą faksem lub drogą mailową należy przedstawić na rozmowie
kwalifikacyjnej w oryginale.
5.

Ostateczna ilość punktów (Po) przyznanych ofercie zostanie obliczona na podstawie wzoru (z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku): Po = C+R.

6.

Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze jedną z największą liczbą punktów.

VIII. Załączniki:
1) wzór formularza oferty,
2) wzór umowy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazane wykonawcom drogą mailową
oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

ZATWIERDZAM
DYREKTOR
Departamentu Geodezji, Kartografii
i Systemów Informacji Geograficznej

Jerzy Zieliński
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