Znak sprawy: GI-GSOP.2611.19.2015
Warszawa, 30.11.2015 r.

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 3467, e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl
zaprasza do złożenia ofert na:
„Dowiązanie geodezyjne wybranych stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS”
(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 dowiązanie geodezyjne wybranych stacji referencyjnych i testowanie
serwisów systemu ASG-EUPOS. Zakres prac obejmuje w szczególności: wykonanie stabilizacji 2
ekscentrów oraz pomiarów GNSS na 10 wskazanych punktach podstawowej osnowy geodezyjnej wraz z
opracowaniem wyników i sporządzeniem geodezyjnej dokumentacji technicznej z wykonanych prac.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

III. Termin wykonania zamówienia
W ciągu 15 dni od daty zawarcia umowy nie dłużej jednak niż do 22.12.2015 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.
Będą dysponować na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
w tym co najmniej:
1)
1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 3 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520);
2)
4 (czterema) osobami, posiadającymi doświadczenie w wykonaniu pomiarów geodezyjnych
technikami GNSS, potwierdzone udziałem w co najmniej 1 (jednym) zamówieniu, w którym
takie doświadczenie nabyły;
Uwaga: W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego Zamawiający nie dopuszcza
wystąpienia tej samej osoby kilkukrotnie w różnych rolach w tej samej ofercie.
2.

Będą dysponować na etapie realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym, w tym
co najmniej:
1)
4 (czterema) dwuczęstotliwościowymi, dwusystemowymi (co najmniej GPS i GLONASS)
odbiornikami satelitarnymi GNSS o nominalnej dokładności pomiaru nie gorszej niż:w
poziomie 0,01 m i w wysokości 0,02 m;
2)
4 (czterema) mobilnymi, dwuczęstotliwościowymi odbiornikami satelitarnym GNSS o
nominalnej dokładności pomiaru nie gorszej niż: w poziomie 0,02 m i w wysokości 0,03 m;
3)
4 (czterema) licencjami umożliwiającymi okresowe korzystanie z danych korekcyjnych
systemu ASG-EUPOS, odpowiednio: RTN, RTK i DGNSS.
Uwaga: W przypadku , gdy odbiorniki mobilne, o których mowa w ust. 2 pkt 2 spełniają wymagania
określone w ust. 2 pkt 1 Wykonawca może dysponować tylko kompletem 4 takich odbiorników.

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz ofertowy - wzór formularza stanowi Załącznik
nr 1 do niniejszego zaproszenia;
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, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania
tymi osobami – wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia;
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia - wzór oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień zawodowych stanowi
Załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia;
Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - wzór wykazu
narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego zaproszenia.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1-5 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Dokumenty, o których mowa w ust. 2-5 muszą być dostarczone najpóźniej przed zawarciem umowy.

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

Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu:
w terminie do dnia 3 grudnia 2015 r., w formie:
a) pisemnej lub osobiście na adres: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 00-926 Warszawa, ul.
Wspólna 2, pokój nr 3099, lub
b) faksem na numer: 22 6283467, lub
c) w wersji elektronicznej na adres e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl.

2.
3.

Ofertę składa wykonawca uprawniony do składania wiążących oświadczeń woli.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest:
Wiesław Graszka, numer faksu: 22 6283467, e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl
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.

4.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1.
2.
3.
4.

Na Formularzu ofertowym należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz
kwotę podatku VAT.
Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku.
Cena zawiera wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

VIII. Zawarcie umowy
1. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2

2.
3.

Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy określone są we wzorze umowy, stanowiącym
Załącznik Nr 3 do niniejszego zaproszenia.
Wykonawca musi skalkulować wartość realizacji przedmiotu zamówienia tak, aby w
przypadku zwiększenia stawki podatku VAT, cena brutto realizacji zamówienia nie uległa
zwiększeniu.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty,
Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – projekt umowy,
Załącznik nr 4 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień,
Załącznik nr 6 – wzór wykazu narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych.

ZATWIERDZAM
Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii
i Systemów Informacji Geograficznej
-/30.11.2015 r. Jerzy Zieliński

…………………………………….
Data, podpis i pieczęć dyrektora KO
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