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Główny Urząd Geodezji i Kartografii

ul. Wspólna 2
        00-926 Warszawa

BADANIE RYNKU

„Organizacja i obsługa szkoleń dla pracowników jednostek administracji publicznej”

W celu zbadania rynku oraz oszacowania wartości zamówienia, Główny Urząd Geodezji 
i Kartografii zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących świadczenia usługi 
związanej z organizacją i obsługą szkoleń wśród pracowników administracji publicznej w ramach 
projektu: Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla 
użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej - etap II.

1. PRZEDMIOT 

Przedmiot zamówienia obejmuje wyłonienie Wykonawcy usługi obsługi technicznej i organizacyjnej 
szkoleń, zapewnienia sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem, wyżywienia i noclegów na potrzeby 
realizacji szkoleń dla pracowników jednostek administracji publicznej, w ramach projektu Podnoszenie 
kompetencji cyfrowych e-administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników 
infrastruktury informacji przestrzennej - etap II. Projekt realizowany jest przez Główny Urząd Geodezji 
i Kartografii. Działanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szczegółowy opis 
planowanego do realizacji przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Badania rynku – Opis 
Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

2. TERMIN 

Termin nadsyłania propozycji cenowych upływa 6 kwietnia 2020 r.

3. CENA 

1) W złożonej informacji prosimy o podanie łącznej ceny realizacji wyżej wymienionego zadania (ceny 
netto i brutto) zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Badania rynku. Wycena powinna obejmować 
wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia. 

2) Do wyceny prosimy dodać ewentualne uwagi dotyczące organizacji szkoleń. 

3) Propozycje cenowe realizacji planowanego przedmiotu zamówienia prosimy składać na formularzu 
stanowiącym Załącznik nr 2 do Badania rynku w wersji elektronicznej na adres: 
dyr.generalny@gugik.gov.pl

mailto:dyr.generalny@gugik.gov.pl


4. KONTAKT 

Wszelkich informacji udziela Pani Małgorzata Sypuła:  
e-mail: analizaGiK@gugik.gov.pl (ewentualne pytania prosimy zgłaszać pisemnie na podany adres 
poczty elektronicznej).

5. UWAGA! 

1) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich propozycji, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania złożonych 
propozycji. 

2) Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta, ma na celu 
wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów wykonania przedmiotu zamówienia. 

6.  ZAŁĄCZNIKI

1. Opis Przedmiotu Zamówienia

2. Formularz ofertowy

DYREKTOR DEPARTAMENTU
STRATEGII,WSPÓŁPRACY

ZAGRANICZNEJ
ORAZ INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ewa Surma
/pismo podpisane elektronicznie/
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