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Warszawa 12 stycznia 2012 r. 
                               (dzień, miesiąc, rok) 

 

Nr postępowania ZP/BO-4-2503-1/KN-2500-1/2012 

(z Centralnego rejestru zamówień publicznych) 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 

CZĘŚĆ I. 

 (wypełnia Główny Urząd Geodezji i Kartografii) 

I. Nazwa oraz adres Urzędu: 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) 

00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 

zaprasza do złożenia ofert cenowych na: 

II. Opis przedmiotu zamówienia: (treść tożsama z przedmiotem umowy): 

Przedmiotem zamówienia będzie wsparcie merytoryczne i administracyjne w zakresie:  

1) współdziałania z terenowymi organami administracji publicznej w sprawach dotyczących 

ewidencji gruntów i budynków; w szczególności dostosowania tej ewidencji do wymogów 

Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN); 

2) prowadzenia spraw związanych z wdrożeniem ZSIN; 

3) współdziałania z ministerstwami i innymi instytucjami zaangażowanymi w tworzenie ZSIN; 

4) udziału w organizacji narad, szkoleń i seminariów przygotowywanych przez Departament w 

sprawach związanych z tworzeniem ZSIN; 

5) wykonywania innych zadań zleconych przez Dyrektora Departamentu, w zakresie właściwości 

Departamentu Informacji o Nieruchomościach dotyczących tworzenia ZSIN. 

III. Wymagania: 

1) termin wykonania zamówienia: w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

2) warunki płatności: Wynagrodzenie płatne będzie w miesięcznych ratach, 

3) termin związania ofertą: 20 dni, 

4) warunki stawiane wykonawcom: 

a) wykształcenie wyższe geodezyjne i kartograficzne, 

b) minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej, 

c) znajomość języka angielskiego, 

d) znajomość przepisów z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego,  

a w szczególności dotyczących ewidencji gruntów i budynków, 

e) zdolność logicznego myślenia i wyciągania wniosków, 
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f) umiejętności obsługi komputera w zakresie MS Office, 

g) umiejętność obsługi urządzeń biurowych. 

IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

Wypełniona i podpisana przez wykonawcę Część II – Formularz ofertowy wraz z załącznikami. 

V. Miejsce, termin i forma składania ofert: 

1. Ofertę na Formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Urzędu:  

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 00-926  Warszawa, ul. Wspólna 2  w terminie do dnia 

27.01.2012 r. do godz. 12.00 w formie: 

- pisemnej (listownie, osobiście) na adres jak wyżej 

lub faxem na numer: (22) 661 84 51  

lub w wersji elektronicznej- adres e-mail gugik.kn@gugik.gov.pl 

2. Ofertę może złożyć osoba uprawniona do składania wiążących oświadczeń woli. 

3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących 

postępowania jest w sprawach proceduralnych: 

Elżbieta Tomaka, główny specjalista, faks 22 628 34 67;  

w sprawach merytorycznych: 

Marta Laskus, specjalista, faks 22 661 84 51 e-mail: marta.laskus@gugik.gov.pl 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zamówienia  

w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku od godz. 8.15 do godz. 16.15, w formie 

pisemnej lub e-mailowej. 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Na Formularzu ofertowym (Część II) należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu 

zamówienia oraz kwotę podatku VAT. 

2. Wartość cenową należy wpisać w PLN z precyzją do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena zawiera wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie przepracowaną ilość godzin w danym 

miesiącu rozliczeniowym. 

5. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich 

złotych. 

        ZATWIERDZAM 

Jarosław Wysocki 

Dyrektor Departamentu Informacji o 

Nieruchomościach 

........................................................ 
  Data, podpis i pieczęć dyrektora komórki wnioskującej 

*niepotrzebne skreślić 

 


