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            Warszawa, 04 grudnia 2015 r. 

         
Znak sprawy: GI-FOTO.2611.25.2015 

 

 

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: 

 

Wsparcie działań merytorycznych realizowanych w Projekcie enviDMS, w zakresie 

kartograficznych opracowań tematycznych w postaci map hydrograficznych 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie działań merytorycznych realizowanych w Projekcie enviDMS, 
w zakresie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci map hydrograficznych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia wraz 
z załącznikami. 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach Projekt pn. „Model bazy danych przestrzennych 
dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych 
opracowań tematycznych” (enviDMS), dofinansowywanego w ramach Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014, Program Operacyjny PL03: Wzmocnienie 
monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych, na podstawie Porozumienia 
Nr 418/2013/Wn50/MN-x-03/D z dnia 03.07.2013 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 05.11.2014 r. 
 
Na podstawie pkt 11 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w 
ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, dopuszczającym w trakcie realizacji zamówienia wzrost wartości zamówienia do 
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wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą, zamawiający przewiduje 
udzielenie zamówienia uzupełniającego na w/w warunkach. Przedmiot zamówienia uzupełniającego 
będzie tożsamy z przedmiotem zamówienia podstawowego i będzie obejmował wsparcie działań 
merytorycznych realizowanych w Projekcie enviDMS, w zakresie kartograficznych opracowań 
tematycznych w postaci map hydrograficznych – opis przedmiotu zamówienia jak w załączniku nr 2 
do Zaproszenia do złożenia oferty. 

III. Termin wykonania zamówienia  

Od daty zawarcia umowy nie dłużej jednak niż do 15 kwietnia 2016 r. lub do wyczerpania limitu 450 
roboczogodzin. 
 

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 spełniają poniższe wymagania: 
− co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk o Ziemi zgodny z ustawą 

 z dnia 14 marca 2003 r., ,,O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 
 i tytule w zakresie sztuki”, (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 535), 

− dorobek naukowy, tj. co najmniej 2 artykuły w publikacjach naukowych, których jest 
autorem lub współautorem, w tematyce związanej z hydrografią lub hydrologią, 

− doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie hydrografii i hydrologii 
w zakresie terenowych badań hydrograficznych oraz opracowywania map 
hydrograficznych, 

− praktyczna znajomość Wytycznych Technicznych: K-3.4 „System Informacji o Terenie. Mapa 
Hydrograficzna Polski w skali 1:50 000, w formie analogowej i numerycznej” oraz GIS-3 „Mapa 
Hydrograficzna Polski w skali 1:50 000, w formie analogowej i numerycznej” oraz standardów 
opracowania kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map 
hydrograficznych HYDR010k/HYDRO50k i KARTOH10k/KARTOH50k, 

− praktyczna znajomość cyfrowej redakcji mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, 
− konsultacja naukowa, autorstwo lub współautorstwo komentarzy do co najmniej 3 arkuszy Mapy 

Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000, 
− doświadczenie w zakresie wykorzystania danych hydrograficznych w oprogramowaniu GIS, 
− praktyczna znajomość zasobów danych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Państwowego 

Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Instytutu Metrologii 
i Gospodarki Wodnej w zakresie danych hydrograficznych i hydrologicznych, 

− znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,  
− dobra znajomość języka angielskiego z zakresu hydrologii i hydrografii. 

2) Na potwierdzenie spełnienia warunków wraz ze złożoną ofertą należy złożyć oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z potwierdzeniem ich spełniania. 

3) Warunki płatności: Wynagrodzenie za wykonane i przyjęte bez zastrzeżeń zlecenie płatne 
będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie 30 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę płatności przyjmuje się datę 
obciążenia rachunku bankowego  Zamawiającego. 

4) Kryterium oceny ofert: 100 % cena brutto. 
5) Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 18 000,00 zł brutto. 
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V. Miejsce, termin i forma składania ofert: 

1. Ofertę złożyć w siedzibie Urzędu w terminie do dnia 15.12.2015 r. 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: (22) 628 34 67 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: 
Karolina Szyszkowska,  fax. numer: (22) 628 3 467, 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 (Załącznik nr 1 do Zaproszenia) 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. 

VII. Zał ączniki: 

Załącznik nr 1- wzór formularza ofertowego; 
Załącznik nr 2- opis przedmiotu zamówienia (OPZ); 

Załącznik nr 3 - wzór umowy. 
 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii 
i Systemów Informacji Geograficznej 

-/- 
Jerzy Zieliński 
04.12.2015 r. 

       ……………………………………. 

 Data, podpis i pieczęć dyrektora KO 


