
URZĄD MIEJSKI W KONINIE 
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Konin, 23.11.2017 r. 

GM.271.16.2017                          

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
                                                                 

I. Nazwa zadania 

Sprawowanie nadzoru inspektorskiego nad pracami geodezyjnymi związanymi z założeniem 
bazy danych GESUT i BDOT500 oraz modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla Miasta 
Konina. 

Kod CPV: 7170 0000-5 Usługi nadzoru i kontroli 

II. Zamawiający:  

Miasto Konin  

Plac Wolności 1 

62-500 Konin   

III. Zakres opracowania: 

Zakres opracowania obejmuje swym zasięgiem teren Miasta Konina i został podzielony na dwie 
części: 

Część 1 - sprawowanie nadzoru inspektorskiego nad pracami geodezyjnymi związanymi z reali-
zacją umów zawartych, z wykonawcą wyłonionym w trybie przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.) na „Założenie bazy danych GESUT i BDOT500 dla 
Miasta Konina”, 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący Części 1 zawierają Warunki techniczne 
stanowiące załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  

Część 2 - sprawowanie nadzoru inspektorskiego nad pracami geodezyjnymi związanymi z reali-
zacją umów zawartych, z wykonawcą który zostanie wyłoniony w trybie przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.) na „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 
Miasta Konina”. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący Części 2 zawierają Warunki techniczne 
stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.  

IV. Termin realizacji zamówienia: 

Część 1 – do 25 maja 2018 r., w tym: 

a) Etap 1 -  w terminie do 27 lutego 2018 r. 

b) Etap 2  - w terminie do 25 maja 2018 r., w tym w terminie do 27 kwietnia 2018 r.  
należy wykonać kontrolę końcową prac związanych z realizacją umów  na 
„Założenie bazy danych GESUT i BDOT500 dla Miasta Konina. 

Część 2 – do 9 listopada 2018 r., w tym: 

a) Etap 1 -  w terminie do 23 lutego 2018 r., 



b) Etap 2  - w terminie do 16 lipca 2018 r., 

c) Etap 3  - w terminie do 9 listopada 2018 r., w tym w terminie do 14 października 
2018 r.  należy wykonać kontrolę końcową prac związanych z realizacją umów  na 
„Modernizację ewidencji gruntów i budynków”. 

V. Warunki udziału w postepowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.: 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadze-
nia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie usługi odpowiadające rodza-
jem zakresowi prac niniejszego zamówienia tj.: 

a) dla Części 1 – co najmniej 2 usługi polegające na sprawowaniu nadzoru inspektorskiego 
nad pracami związanymi z zakładaniem lub modernizacją baz danych GESUT i 
BDOT500, 

b) dla Części 2 – co najmniej 2 usługi polegające na sprawowaniu nadzoru inspektorskiego 
nad pracami związanymi z zakładaniem lub modernizacją ewidencji gruntów i budyn-
ków. 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na obie części przez jednego Wykonawcę. 

W przypadku złożenia oferty na obie części zamówienia, warunek zostanie uznany za speł-
niony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 usługi polegające na sprawowaniu 
nadzoru inspektorskiego nad pracami związanymi z: 

-  zakładaniem lub modernizacją baz danych GESUT i BDOT500 – 1 usługa,  

-  zakładaniem lub modernizacją ewidencji gruntów i budynków – 1 usługa.  

4. dysponują osobami zdolnymi do realizacji umowy tj.: 

a) dla Części 1 - jedną osobą sprawującą nadzór inspektorski posiadającą uprawnienia za-
wodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w 
zakresie co najmniej 1, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 t.j.), 

b) dla Części 2 - jedną osobą sprawującą nadzór inspektorski posiadającą uprawnienia za-
wodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w 
zakresie co najmniej 1 i 2, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 t.j.). 

W przypadku złożenia oferty na obie części zamówienia, warunek zostanie uznany za spełnio-
ny, gdy Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę zdolną 
do wykonania zamówienia, posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodziel-
nych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie co najmniej 1 i 2, o których mowa 
w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1629 t.j.), która sprawowała nadzór inspektorski nad pracami związanymi z zakładaniem 
lub modernizacją baz danych GESUT i BDOT500 oraz zakładaniem lub modernizacją ewi-
dencji gruntów i budynków. 



VI. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dołączy do 
oferty następujące dokumenty: 

1. Wykaz wykonanych usług, którego wzór stanowią: Załącznik nr 4 i Załącznik nr 4a wraz z 
dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane z należyta starannością. 

2. Wykaz osób, którego wzór stanowią: Załącznik nr 5 i Załącznik nr 5a. 

Ocena spełniania warunków określonych dla Wykonawców będzie dokonywana na podstawie 
analizy dokumentów i oświadczeń, które Zamawiający określił w zapytaniu ofertowym, przy 
zastosowaniu kryterium: „spełnia” / „nie spełnia”. 

VII. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia zasobów. 

VIII. Kryteria oceny ofert: cena – 100 % 

Oceny kryterium dokonuje się poprzez porównanie oferty badanej do oferty najkorzystniejszej w 
ramach kryterium (cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x 100). 

IX. Sposób przygotowania i złożenia oferty: 

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu „OFERTA” - Załącznik nr 3. Oferta winna być 
podpisana przez osobę upoważnioną. 

Oferent umieszcza ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak niżej : 

Urząd Miejski w Koninie 

Wydział Geodezji i Katastru 

62-500 Konin, plac Wolności 1 

Oferta na wykonanie nadzoru inspektorskiego nad pracami geodezyjnymi 

Część 1 lub Część 2 

Nie otwierać przed dniem 4 grudnia 2017 r. godz. 12:00 

2. Do formularza ofertowego należy dołączyć: 

a) Odpis z właściwego rejestru lub CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do re-
jestru lub ewidencji. 

Dokument złożony w formie kopii musi być poświadczony „za zgodność z oryginałem” 
przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, zgodnie z treścią 
dokumentu określającego status Wykonawcy, bądź treścią załączonego do oferty pełno-
mocnictwa. 

b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę podpisuje w 
imieniu Wykonawcy inna osoba. 

3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 1 grudnia 2017 r. do godz. 14:45 

4. Miejsce, sposób złożenia oferty – oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1. 

X. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 12:00 w pokoju nr 211 Urzę-
du Miejskiego w Koninie, ul. Andrzeja Benesza 1.   Otwarcie ofert jest jawne. 



XI. Do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XII. Inne wymagania: 

Wykonawca, składając ofertę na usługę, zobowiązuje się do podpisania umowy, według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 6 – na Część 1 lub Załącznik nr 7 – na Część 2. 

XIII. Zamawiający porozumiewa się z Oferentami pisemnie. 

XIV. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili bez 
podania przyczyny. 

XV. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Oferentami jest: 

XVI. Pani Izabela Nowacka, tel. 63 240-11-92. 

 

Kierownik 
                                                                                    Wydziału Geodezji i Katastru 

    /-/ Paweł Smogór 

 

 

 

Załączniki: 
1. Załącznik nr 1 – Warunki techniczne do Części 1, 
2. Załącznik nr 2 – Warunki techniczne do Części 2, 
3. Załącznik nr 3 – formularz „OFERTA”, 
4. Załącznik nr 4 – Wykaz usług do Części 1, 
5. Załącznik nr 4a – Wykaz usług do Części 2, 
6. Załącznik nr 5 – Wykaz osób do Części 1, 
7. Załącznik nr 5a – Wykaz osób do Części 2, 
8. Załącznik nr 6 – Projekt umowy do Części 1, 
9. Załącznik nr 7 – Projekt umowy do Części 2, 

10. Załącznik nr 8 – Szczegółowy OPZ (GESUT, BDOT500), 
11. Załącznik nr 9 – Szczegółowy OPZ (EGiB). 
 


