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Warszawa, 21. kwietnia 2017 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: 

„Świadczenie usług informatycznych na potrzeby 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 świadczenie przez osoby fizyczne usług informatycznych na potrzeby 

teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS. Świadczenie usług będzie polegało na udzielaniu konsultacji 

telefonicznych oraz usług wsparcia technicznego przez okres 6 miesięcy w  wymiarze: do 20 godz. 

miesięcznie konsultacji i do 20 godz. miesięcznie usług wsparcia technicznego. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do projektu umowy. 

III. Termin wykonania zamówienia  

W ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 

tych warunków 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy będą dysponować odpowiednią wiedzą 

i doświadczeniem, w tym co najmniej: 

1) Doświadczeniem w zarządzaniu rozległymi heterogenicznymi
1
 sieciami komputerowymi, 

2) Doświadczeniem w zarządzaniu systemami IT czasu rzeczywistego z zapewnieniem ciągłości ich 

działania, 

3) Wiedzą i doświadczeniem w konfiguracji, zarządzaniu i monitorowaniu następującego sprzętu 

technicznego i oprogramowania: 

a. Biblioteki taśmowe: Tandberg  StorageLoader,  

b. Komputery: Dell i HP, 

c. Macierze dyskowe: HP, Hitachi i Infotrend 

d. Serwery: Dell, Fujitsu i HP, 

e. Urządzenia sieciowe: firewall Fortigate i Juniper,  przełączniki Cisco i HP,  routery Cisco,  

f. Urządzenia UPS: Cover Parter,  Eaton PowerWare 

g. Bazy danych: MS SQl, PostgreSQL, Oracle, 

h. Systemy operacyjne:  Windows Server, Suse Linux Enterprise Server, Windows, FreeBSD,  

4) Znajomością architektury i zasad działania systemu ASG-EUPOS oraz ogólną wiedzą o systemach 

i pomiarach GNSS 

5) Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie dokumentów dostarczonych przez 

Wykonawcę zgodnie z kryteriami określonymi w cz. VIII niniejszego zaproszenia. 

                                                           
1
 System ASG-EUPOS zawiera serwery, komputery i sprzęt sieciowy z zainstalowanymi różnymi systemami 

operacyjnym, 
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V.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wzór formularza stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. 

2. Wypełnione i podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia 

w zakresie określonym w cz. IV niniejszego zaproszenia – wzór formularza stanowi Załącznik nr 3 

do niniejszego zaproszenia . 

3. Świadectwa i certyfikaty ze zdanych egzaminów lub zaświadczenia z ukończenia kursów 

doskonalących w zakresie określonym w cz. IV niniejszego zaproszenia, 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1-3 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

5. 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. 

VI. Miejsce, termin i forma składania ofert: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu:  

w terminie do dnia 8. maja 2017 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. Ofertę składa Wykonawca uprawniony do składania wiążących oświadczeń woli. 

3. 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 

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. 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Na Formularzu ofertowym należy przedstawić cenę brutto. 

2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena ma zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. 

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

VIII. Kryteria oceny ofert 

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami: 

1) kryterium K1 – cena 60% (maksymalnie 60 pkt), przy czym: 

a. cena określa koszt brutto wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, 

z uwzględnieniem wszystkich kosztów jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją 

zamówienia; 

b. oferta złożona przez danego Wykonawcę otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 

liczbę punktów wynikającą ze wzoru: 

 Pi = 
iC

Cmin   60 

gdzie: 

Pi liczba punktów jakie otrzyma badana oferta "i" za kryterium "Cena "; 

Cmin najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ocenianych ofert; 

Ci cena brutto oferty badanej "i"; 

100 maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”; 
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2) kryterium K2 – wiedza i doświadczenie 40% (maksymalnie 40 pkt), przy czym: 

Zamawiający przyzna 10 punktów za każde świadectwo i certyfikat ze zdanych egzaminów 

i 5 punktów za każde zaświadczenie z ukończenia kursów doskonalących, nie więcej jednak niż 

40 punktów łącznie. 

3) Ostateczna ocena punktowa oferty będzie liczbą wynikającą z zsumowania liczby punktów, jakie 

otrzyma ta oferta wg poszczególnych kryteriów: 

Pi = Pi (K1)+ Pi (K2) 

gdzie: 

Pi- ocena punktowa oferty badanej 

VIII. Zawarcie umowy 

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta 

umowa zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia, w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

2. Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy określone są we wzorze umowy, stanowiącym 

Załącznik Nr 2do niniejszego zaproszenia. 

3. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy wypełnione i podpisane przez 

Wykonawcę oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeń społecznych – wzór formularza 

stanowi Załącznik nr 3 do projektu umowy. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty, 

Załącznik nr 2 – projekt umowy  

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o posiadaniu wiedzy i doświadczenia, 

 

 

ZATWIERDZAM 

Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii 

i Systemów Informacji Geograficznej 

 

- / - 

21.04.2017 r. z up. Piotr Woźniak 

 

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


