Warszawa, 6 maja 2016 r.

Znak sprawy KN-O.2611.1.2016

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:
świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pomocy merytorycznej w zakresie realizacji
zadań i obowiązków Departamentu Informacji o Nieruchomościach Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pomocy merytorycznej,
w wymiarze 1104 godzin zegarowych, obejmujących:
1. Opracowanie projektów rozstrzygnięć związanych z napływającymi do Departamentu
Informacji o Nieruchomościach skargami i wnioskami, dotyczącymi geodezji
i kartografii, w tym w zakresie ewidencji gruntów i budynków.
2. Opracowanie wyjaśnień i interpretacji dotyczących stosowania przepisów w zakresie
prawa geodezyjnego i kartograficznego.
III. Termin wykonania zamówienia
Od dnia zawarcia umowy do dnia 19 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 dysponują co najmniej jedną
osobą spełniającą łącznie następujące kryteria:
a) posiada wykształcenie wyższe geodezyjne lub prawnicze,
b) posiada co najmniej 3 lata doświadczenia w administracji, w sprawach dotyczących
geodezji i kartografii lub rozpatrywania skarg i wniosków,
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c) wykazuje się biegłą znajomością przepisów: ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, z późn. zm.), rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246),
d) wykazuje się biegłą znajomością przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).
2.Na potwierdzenie spełniania warunków wraz z ofertą należy złożyć:
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wzór formularza
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia;
b) oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków zawartych
w Rozdziale IV ust. 1 Zaproszenia do złożenia oferty.
3.Warunki płatności: wynagrodzenie płatne będzie w miesięcznych ratach.
V. Miejsce, termin i forma składania ofert:
Ofertę na formularzu ofertowym złożyć należy w siedzibie Urzędu:
w terminie do dnia 18 maja 2016 r.
w formie:
a) pisemnej (listownie, decyduje data wpływu) lub osobiście na adres: Główny Urząd
Geodezji i Kartografii, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 pok. Nr 3157
lub
b) faxem numer: (22) 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 Małgorzata Brzezińska fax. numer: (22) 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.
1.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Na Formularzu ofertowym należy przedstawić cenę brutto obejmującą wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia w wymiarze 1104 godzin zegarowych.
2. Wartość cenową należy wpisać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena zawiera wszystkie koszty przedmiotu zamówienia.
4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych.
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VII. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) cena – 50%
b) wynik rozmowy kwalifikacyjnej – 50%.
2. Oferty zostaną ocenione w sposób opisany poniżej:
a) 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):
1.

x 50pkt
gdzie:
C - ocena na podstawie kryterium ceny,
Cmin - najniższa cena uwzględniona w ofertach badanych,
Cbad - cena uwzględniona w ofercie badanej.
b) Wynik rozmowy kwalifikacyjnej (R):
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta – 50 pkt.
Ocena zostanie dokonana na podstawie średniej ilości punktów przyznanych przez
każdego z przedstawicieli Zamawiającego zgodnie z wartościami wskazanymi w tabeli:
L.p.
1.

2.

3.

4.

Zagadnienia poruszane w trakcie rozmowy
Liczba punktów
Biegła znajomość przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz.
0-13
520, z późn. zm.).
Biegła znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w
0-13
sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2015 r.,
poz. 542, z późn. zm.).
Biegła znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji
0-12
gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246).
Biegła znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016
0-12
r., poz. 23).
Łącznie:
50 pkt

3

Wstępnie zakwalifikowane osoby (spełniające wymagania)
telefonicznie lub e-mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
3.

zostaną

powiadomione

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

VIII. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
Zał. nr 1- wzór formularza oferty,
Zał. nr 2- wzór umowy.
ZATWIERDZAM
DYREKTOR
Departamentu Informacji o Nieruchomościach

Jarosław Wysocki
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