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             Warszawa, 23.02.2018 

         
Znak sprawy SO.2611.1.2018 

 

 

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 3467, e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl 

zaprasza do złożenia ofert na: 

Wykonywanie zadań zleconych z zakresu ochrony informacji niejawnych. 

(nazwa przedmiotu zamówienia z wniosku) 

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

zamówienia w przypadku, gdy stanowi załącznik do zaproszenia): 

Zleceniobiorca zobowiązuje się na rzecz Zleceniodawcy wykonywanie zadań w zakresie 

ochrony informacji niejawnych w lokalizacji ul. Jana Olbrachta 94 B, 01-102 Warszawa tj.: 

1. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem kancelarii tajnej,  

2. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,  

3. udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom  posiadającym 

stosowne poświadczenia bezpieczeństwa,  

4. egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,  

5. właściwe oznaczanie i rejestrowanie dokumentów niejawnych i ich przechowywanie,  

6. prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi 

 informacje niejawne, które zostały wydane pracownikom,  

7. dokonywanie przeglądu i weryfikacji klauzul tajności wskazanych materiałów 

geodezyjnych i kartograficznych centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

8. przetwarzanie wskazanych materiałów geodezyjnych i kartograficznych centralnego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wersji jawnej,  

9. udział w przygotowaniu do akredytacji systemu informatycznego służącego 

do przetwarzania informacji niejawnych, 
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10. współpraca z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych Głównego Geodety 

Kraju lub jego zastępcą oraz kierownikiem kancelarii tajnej Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

III. Termin wykonania zamówienia  

od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 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) posiadają wykształcenie wyższe w zakresie geodezji, 

2) posiadają minimum 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z ochroną 

informacji niejawnych,  

3) posiadają aktualne poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „tajne” ważnego, 

co najmniej w terminie wykonania zamówienia, 

4) posiadają zaświadczenie o odbyciu specjalistycznego szkolenia z zakresu 

bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzonych przez ABW lub SKW, 

5) posiadają znajomość obsługi oprogramowania GIS (systemu informacji 

geograficznej).  

2. Na potwierdzenie spełniania warunków wraz z ofertą należy złożyć: 

1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  

2) kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,  

3) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub 

oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego 

4) kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „tajne” ważnego, 

co najmniej w terminie wykonania zamówienia   

5) kopia zaświadczenia o odbyciu specjalistycznego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa 

teleinformatycznego prowadzonych przez ABW lub SKW 

6) kopia dokumentu lub kopie dokumentów potwierdzających znajomość 

oprogramowania GIS.  

1) V. Miejsce, termin i forma składania ofert: 
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1. Ofertę złożyć w siedzibie Urzędu:  

w terminie do dnia 27.02.2018 

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 3467 

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: 

Pan Jacek Płaska fax. numer: 022 628 3467,  

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, 

5. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty polegają na sumie uzyskanych punktów przez 

Wykonawcę z trzech kryteriów oceny oferty tj. kryterium ceny, kryterium doświadczenia 

i kryterium umiejętności:  

ΣPi = Pi(C)+Pi(D)+Pi(U) 

gdzie:  

ΣP – suma punktów uzyskanych przez ofertę „i” 

Pi(C) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium „Cena 
(C)” 

Pi(D) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium 
„Doświadczenie (D)” 

Pi(U) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium 
„Umiejętności (U)” 
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1) Zasady oceny kryterium „Cena (C)” 

Cena (C) – Waga, (maksymalna liczba punktów): 50%, 50 pkt. 

Pi(C)= (Cmin/Cbad) x 50 

Pi(C) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium 

„Cena (C)” 

Cmin- najniższa cena oferowana brutto spośród wszystkich ocenianych ofert 

Ci- cena brutto oferty badanej „i” 

2) Zasady oceny kryterium „Doświadczenie (D)” 

Dodatkowo punktowane będzie doświadczenia zawodowe związane z ochroną 

informacji niejawnych w materiałach geodezyjnych i kartograficznych.  

Kryterium  „Doświadczenie (D)” – Waga (maksymalna liczba punktów):  20%, 

20 pkt. 

a) waga, (maksymalna liczba punktów) 10%, 10 pkt - doświadczenie zawodowe 

1 roku związanego z ochroną informacji niejawnych, materiałach geodezyjnych 

i kartograficznych, 

b) waga, (maksymalna liczba punktów) 20%, 20 pkt - doświadczenie zawodowe 

2 lat oraz powyżej 2 lat związanych z ochroną informacji niejawnych 

w materiałach geodezyjnych i kartograficznych, 

3) Zasady oceny kryterium „Umiejętności (U)” 

Dodatkowo punktowane będzie znajomość oprogramowania GIS w ilości większej niż 

jeden.  

Kryterium „Umiejętności (U)” - Waga maksymalna, (maksymalna liczba punktów): 30%, 

30 pkt. 

a) waga, (maksymalna liczba punktów) 10%, 10 pkt – znajomość 1 oprogramowania 

GIS, 

b) waga, (maksymalna liczba punktów) 20%, 20 pkt - znajomość 2 oprogramowań 

GIS, 
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c) waga, (maksymalna liczba punktów) 30%, 30 pkt - znajomość 3 oprogramowań 

GIS. 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Na Formularzu ofertowym należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz 

kwotę podatku VAT. 

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- opis przedmiotu zamówienia* 

Zał. nr 3 wzór umowy* istotne postanowienia umowy*, projekt umowy* 

 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

Zatwierdził:  

W zastępstwie Dyrektora 

Departamentu Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych (SO) 

    -/-  

    Jacek Płaska 

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

(pieczęć i podpis) 

 

 

 


