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            Warszawa, 23 listopada 2017 r. 
         
Znak sprawy NG-KiSZ.2611.2.2017 
 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁO ŻENIA 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: 

Przygotowanie wykładu i przeprowadzenie szkolenia dla rzeczników dyscyplinarnych,  

przewodniczących wojewódzkich komisji dyscyplinarnych oraz członków Odwoławczej Komisji 

Dyscyplinarnej. 

(nazwa przedmiotu zamówienia z wniosku) 

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

zamówienia w przypadku, gdy stanowi załącznik do zaproszenia): 

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie wykładu i przeprowadzenie szkolenia dla 

rzeczników dyscyplinarnych, przewodniczących wojewódzkich komisji dyscyplinarnych oraz 

członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, w zakresie stosowania przepisów 

dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje  

w dziedzinie geodezji i kartografii. W szkoleniu będzie uczestniczyło maksymalnie 41 osób. 

Szkolenie odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r. w godz. 11:00-18:00, z przerwami 

kawowymi i na lunch i oraz w dniu 12 grudnia 2017 r. w godz. 9:00-13:00 z przerwami 

kawowymi, w obiekcie usytuowanym w odległości nieprzekraczającej 40 km od centrum 

Warszawy. Catering i zakwaterowanie zapewnia Zamawiający. Koszty dojazdu pokrywają 

uczestnicy szkolenia. 

Zamawiający udostępni, w dniach i godzinach szkolenia salę wyposażoną w odpowiedni do 

celu i charakteru szkolenia sprzęt audiowizualny. 
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Wykonawca wykorzysta przekazane przez Zamawiającego propozycje zagadnień do 

omówienia w ramach planowanego szkolenia dla rzeczników dyscyplinarnych, 

przewodniczących wojewódzkich komisji dyscyplinarnych oraz członków Odwoławczej 

Komisji Dyscyplinarnej, przykładowe zanonimizowane wnioski i orzeczenia oraz  informacje 

dotyczące  przebiegu postępowań wyjaśniających oraz postępowań dyscyplinarnych w roku 

2016 i w I połowie roku 2017, przesłane przez przyszłych uczestników szkolenia. Wszystkie 

pozostałe niezbędne do przygotowania i wykonania przedmiotu umowy materiały, zapewni 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, uwzględniając to w cenie. 

 

III. Termin wykonania zamówienia  

W terminie 11-12 grudnia 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: 

1) są radcami prawnymi; 

2) prowadzili szkolenie z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej w okresie ostatnich 

3 lat; 

3) posiadają bardzo 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 zakresie 

odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje  

w dziedzinie geodezji i kartografii.  

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) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w części IV 

Zaproszenia do złożenia oferty ust. 1 pkt 1-3. 

 

V. Miejsce, termin i forma składania ofert: 

 

1. Ofertę złożyć w siedzibie Urzędu:  

w terminie do dnia 27 listopada 2017 r. 
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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. 

 

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 

-/- 

Adolf Jankowski 

....................................................... 

(pieczęć i podpis) 


