
ZAPYTANIE OFERTOWE

Starostwo Powiatowe w Suwalkach zaprasza

publicznego o wartoSci szacunkowej poni2ej

dokument6w powiatowego paristwowego zasobu

l. Zamawiaj4cy:

Powiat Suwalski
ul. Swierkowa 60
l6-400 Suwalki

do skladania ofert na realizacjg zam6wienia

r6wnowartoSci 30 000 euro pn. ,,Cyfryzacja

geodezyj ne go i karto g rafrcznego w Suwalkach".

II. Tryb udzielenia zam6wienia publicznego.
Zam6wienia publicznego o wartoSci szacunkowej ponizej 30 000 euro udziela sig zgodnie z art. 4
pkt 8 ustawy z dnia29 stycznia2004 r. - Prawo zam6wiefr publicznych (Dz. IJ.22017 r. poz. 1579
zpohn. zm.) orazzaruqdzeniem Starosty Suwalskiego Nr 1712015 z dnia26 maja 2015 r. w sprawie
ramowych procedur wydatk6w publicznych o wartoSci szacunkowej nie przekraczaj4cej
r6wnowartoSci kwoty 30 000 euro.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA
Przedmiotem zam6wienia jest skanowanie i archiwizacja dokument6w z zasobu geodezyjnego
i kartograficznego PODGiK w Suwalkach w zakresie operat6w technicznych w tym:

l. Skanowanie i archiwizacja operat6w(dokument6w) z terenu powiatu suwalskiego
zgromadzonych w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Suwalkach;

2. Pozyskanie metadanych przestrzennych operat6w i dokument6w (zakres6w operat6w
i dokument6w) na podstawie zeskanowanych dokument6w orazmap przegl4dowych

3. Pozyskanie metadanych opisowych operat6w i dokument6w na podstawie zeskanowanych
dokument6w

4. Integracja pozyskanych metadanych przestrzennych i opisowych dokument6w ze
skanowanymi dokumentami, zasilanie systemu ERGO OSrodek, wyjaSnienie i usunigcie
wykrytych niesp6jnoSci.

Szczeg6lowy zakres prac okreSlaj4 warunki techniczne (zalqcznik nr 1).

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMoWIENIA

Termin realizacji zam6wienia ustalono na dzieri 26.10.2018 r.

v. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANTA
OCENY SPEI,NIANIA TYCH WARUNKoW

o udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad sig wykonawcy, kt6rzy zlozqofertQ wraz
z wymaganymi oSwiadczeniami, dokumentami oraz:

1) udziel4 gwarancji na wykonany przedmiot zam6wienia nie kr6tszej niz3lata;
2) posiadaj4 uprawnienia do wykonywania okreSlonej dzialalnoSci lub czynnoSci, jezeli ustawy

nakladaj 4 obowiqzek posiadania takich uprawnieri;
3) posiadaj4 niezbgdnq wiedzg i doSwiadczenie oraz dysponujq potencjalem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia lub przedstawi4 pisemne zobowi4zanie



innych podmiot6w do udostgpnienia potencjalu technicznego i os6b zdolnych do wykonania
zam6wienia:

4) dysponuj4 co najmniej 1 osob4 posiadaj4cq uprawnienia zawodowe w jednym z zal<resow z

art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

Ocena spelniania ww. warunk6w dokonana zostanie zgodnie z formul4 ,spelnia - nie spelnia",
w oparciu o informacj e zawarte w dokumentach i oSwiadczeniach Wszczegolnionych
w rozdzialeYl. Z treSci zal1czonych dokument6w i oSwiadczefi musi wynikad jednoznacznie, rZ

ww. warunki sqprzez wykonawcg spelnione.

Niespelnienie chociaZby jednego z ww. warunk6w skutkowad bgdzie wykluczeniem
Wykonawcy z postgpowania.

vI. WYKAZ OSWLq.UCZTN I DOKUMENToW, JAKIE MAJ,{. DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEI,NIANIA WARUNKOW UDZIAT,U W
POSTEPOWANIU

1. W celu potwierdzenia spelnienia warunk6w udzialu w postgpowaniu oferta musi zawierad

nastgpuj4ce oSwiadczenia i dokumenty:
1) wypelniony formularz ofertowy (wg zalqcznika nr 3);
2) oSwiadczenie oferenta o udzielonej gwarancji (wg zalqcznika nr 2)
3) aktualny odpis z wlaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji

o dzialalnoSci gospodarczej,jezeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub
ewidencji dzialalnoSci gospodarczej (wystawiony nie wczeSniej niz 6 miesigcy przed

uplywem terminu skladania ofert);
4) pelnomocnictwo (or),ginal lub notarialnie potwierdzon4 kopig) do podpisania oferty,

je2eli oferta nie zostala podpisana przez osoby upowa:Znione do tych czynno6ci

dokumentem rejestracyjnym (dotyczy to r6wnie2 w przypadku konsorcjum);
5) parafowany na wszystkich stronachprzez wykonawcg lub osobg nale2ycie umocowan4

wz6r umowy (wg zalqcznika nr 4),
6) parafowany na wszystkich stronachprzez wykonawcg lub osobg nale2ycie umocowanq

wstgpny projekt umowy powierzenia danych osobowych (wg zalqcznika nr 5),

7) lista os6b, kt6re bgd4 wykonywa6 zam6wienie wraz z podaniem ich uprawniefl,

2. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii musz4 byd poSwiadczone za

zgodnoS6 z ory ginalem przez uprawnione osoby.

vII. INFORMACJE O SPOSOBTE POROZUMTEWANIA SI4 ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENToW

1. Wykonawcy korespondencjg kieruj4 do Zamawiaj4cego na adres:

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAI,KACH
ul. Swierkowa 60, 16-400 Suwalki

KorespondencjE dostarczan1 osobiScie lub za poSrednictwem kuriera nale?y zloZyc r6wniez
pod wyzej wskazany adres (pok6j Nr 20 Biuro Obslugi Klienta)'
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vrrr. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwiqzania wykonawc6w zlohon4 ofert4 wynosi 30 dni liczqc od dnia uplywu terminu
skladania ofert.

IX. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

l.Ofertg nale?y zlo2yc zgodnie zformularzem ofertowym, stanowiqcym zalqcznik nr 3.

2.Wykonawca ma prawo zloZyt tylko jednq ofertg, zawierajqcq,jednq, jednoznacznie opisan4
propozycjg.

3.Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwi1zane z przygotowaniem i zloaeniem oferty.
Zadne z dokument6w wchodzqcych w sklad oferty, takle te zlolone w formie oryginalu nie
podlegaj4 zwrotowi.

4.Oferta pod rygorem niewaznoSci musi byi napisana w jgzyku polskim, na maszynie do
pisania, komputerze lub inn4 trwalq i czyleln4 technikq oraz podpisana przez osobg(y)
upowa2nion4(e) do reprezentowania Wykonawcy na zewn4trz i zaciqgania zobowi1zan
w wysokoSci odpowiadaj4cej cenie oferty.

5.Oferta i zalqczniki do oferty (oSwiadczenia i dokumenty) musz4 by6 podpisane przez
upowa2nionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy. PoSwiadczenie za zgodno66
z oryginalem winno byd sporz4dzone w spos6b umo2liwiaj4cy identyfikacjg podpisu (np.
wraz z imienn4 pieczqtkq osoby poSwiadczajqcej kopig dokumentu za zgodnoS6
z oryginalem).

6.Zamawiaj4cy zaleca, aby wszystkie zapisane strony dokument6w skladaj4cych sig na ofertg
byly kolejno ponumerowane.

T.Zamawiaj4cy zaleca, aby oferta wraz z zalqcznikami byla w trwaly spos6b
(uniemoZliwiaj4cy jej samoistn4 dekompletacjg) ze sob4 polqczona (np. zbindowana, zszyla,
wloZona w segregator), oferta zawierala spis tredci a strona tytulowa oferty zawierala
nastgpuj qce informacj e :

1) temat postgpowania na jaki oferta jest skladana,

2) nazwa Wykonawcy,w przypadku, gdy oferta jest skladanaprzez konsorcjum powinny
zostac W szcze golnione wszystkie po szcze 96 lne fi rmy tworz4ce konsorcj um
z podaniem ich nazw, danych adresowych orazwskazaniem lidera konsorcjum,

3) adres siedziby Wykonawcy, adres do korespondencji (ezeli jest inny niz adres
siedziby), nr telefonu, nr faksu, osoba do kontaktu.

S.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekScie oferty musz4 byi parafowane (lub podpisane)
wlasnorgcznie przez osobg(y) podpisujqcq(e) ofertg. Parafka (podpis) winna byd naniesiona
w spos6b umozliwiajqcy identyfikacjg podpisu (np. wraz z imienn4 pieczqtkq osoby
sp or zqdzaj qc ej p arafk g ).

X. MODYFIKACJA I WYCOFYWANIE OFERTY

l.Wykonawca moze wprowadzil zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlo2onej
oferty pod warunkiem, 2e zamawiajqcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian, poprawek itp. przed terminem skladania ofert.

2.Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by6 zlo2one wg takich samych zasad jak
skladana oferta, tj. w zamknigtej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem



,,ZMIANA".

3.Koperty oznakowane dopiskiem ,,ZMIANA" zostan4 otwarte przy otwieraniu oferty

Wykonawcy, kt6ry wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnoSci procedury dokonania

zmian, zostanq dol4czone do oferty.

4.Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert wycofad sig z postgpowania

poprzez zLoaenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie

zmian) z napisem na kopercie,,WYCOFANIE".

5.Koperty oznakowane w ten spos6b bgd4 otwierane w pierwszej kolejno6ci i po stwierdzeniu
poprawnoSci postEpowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie bgd4 otwierane.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKI,ADANIA I OTWARCIA OFERT

1 .Ofertg naleZy umiescii w zamknigtej kopercie lpaczce zaadresowanej jak ponizej:

STAROSTWO POWIATOWE
w Suwalkach

ul. Swierkowa 60, 16-400 Suwalki

,,Cy fry zacja dokument6w powiatowe go paristwowe go zasobu geodezyj ne go

i kartograficznego w Suwalkach"

,,Nie otwierad przed dniem 05.06.2018 r. godz. 9ls"

2.Oferta powinna zostat, opakowana w taki spos6b, aby nie moina bylo zapozna6 sig z jej
treSci4 do czasu otwarcia ofert oraz posiadad sw6j identyfikator, w postaci piecz4tki firmy.

3.Oferty nalely skladad w siedzibie zamawiajqcego w pokoju Nr 20 (Biuro Obslugi
Klienta).
4.Termin skladania ofert uplywa w dniu 05.06.2018 r. o godz. 900. Oferty otrzymane przez

Zamawiajqcego po tym terminie zostan4 zwr6cone bez otwierania.

5.Otwarcie ofert odbgdzie sig w dniu 05.06.2018 r. o godz. 9rs w siedzibie Zxnawiaj4cego
w pok. rT 24.

xII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

l.Wykonawca zobowi4zany jest do podania og6lnej wartoSci caloSci zam6wienia wyra2onej

w kwocie netto plus nalezny podatek od towar6w i uslug VAT oraz og6lnej kwoty brutto.

2.Ceny okreSlone w ofercie przetargowej powinny zawierat wszystkie koszty zwi4zane

z wykonaniem przedmiotu zam6wienia (np. oplata licencyjna, zezwolenia, koszty transportu

itp.) oraz ewentualne ryzyko wynikaj4ce z okolicznoSci, kt6rych nie mozna bylo przewidzie(,

w chwili zawierania umowy. Podane ceny nie podlegajq zmianom przez okres obowiEzywania
umowy.

3.Wszystkie ceny przedstawione w ofercie przetargowej muszq byd podane i wyliczone w
zaokr4gleniu do dw6ch miejsc po przecinku (zasada zaokr4glenia: koric6wki poniZej 0,5

grosza pomija sig, a koric6wki 0,5 grosza i wy2sze zaokrqgla sig do I grosza).

4.Cena caloSci zam6wienia jak i ceny jednostkowe winny byi wyrazone w zlotych polskich.



XIII. INFORMACJE DOTYCZ.{CE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG.{ BYC
PROWADZONE ROZLICZENIA MI4DZY ZAMAWIAJ.TCYM A WYKONAWCA

Wszelkie rozliczenia migdzy Zamawiajqcym a Wykonawcq bEdq prowadzone w zlotych
polskich.

XIV. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

l.Przy wyborze oferty Zamawiajqcy bgdzie sig kierowal kryerium: CENA brutto- 95Yo

Okres gwarancji - 5"h
Liczba punkt6w, jak4 kazda z ofert otrzyma za stopief spelniania kryter16w, bgdzie
obliczona wg nastgpujqcej zale2noSci:

a) Punkty przyznawane za kryterium,,cena brutto zam6wienia,,

Cena brutto najtariszej oferty
PC: ".. x95Pkt

Cena brutto badanej oferty
b) w zaleznosci od zaproponowanego okresu gwarancji zxrawiajEcy przyzna:

- za okres gwarancji 36 miesigcy - 0 pkt
- za okres gwarancji od 37 miesigcy do 48 miesigcy - 3 pkt
- za okres gwarancji od 49 miesigcy do 60 miesigcy - 5 pkt

2.Oferta, z najwyhszym wynikiem sumy punkt6w w kryterium cena i okres gwarancji,
zostanie wybrana, j ako najkorzystniej sza.

3.W sytuacji, gdy Zamawiaj}cy nie bgdzie m6gl dokona6 wyboru najkorzystniejszej oferty ze
wzglgdu na to, 2e zostaly zloilone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykoni*.6*, ktOrzy
zlo?yli te oferty, do zloileniaw okreSlonymprzezniego terminie ofert dodatkowych.

4.Wykonawcy skladaj4cy oferty dodatkowe nie mog4 zaoferowa6 cen wy1szych niz
zaoferowane w zlolonych ofertach.

S.Zarnawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

xv. INFORMACJA o FORMALNOSCIACH, JAKIE powINNy zosrli oopnLNIoNE
PO WYBORZE OFERTY w CELU ZAWARCIA UMOWY W SpRAWTE ZAMOwIENIA
PUBLICZNEGO

l.Zawarcie umowy nast4pi wg wzoru umowy Zarnawiajqcego.

2.Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegaj4 negocjacjom.

3.Przyjgcie niniejszych postanowieri umowy stanowi jeden z istotnych warunk6w przyjgcia
oferty.

4.Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj4cy zawiadomi r6wnoczesnie
wszystkich wykonawc 6w, ktorzy zlo2yli oferty.

5.Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajEcy zamieSci informacjg,
o kt6rej mowa w ust. 4,r6wniezna stronie internetowej www.powiai.suwalski.pl oraz miejscu
publicznie dostgpnym w swojej siedzibie.



6.Zamawiaj4cy powiadomi wybranego Wykonawcg o miejscu i terminie podpisania umowy.

7.Jeaeli Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana, bgdzie uchylal sig od zawatcia umowy

zanaw iaj Ec y wybi erze o fertg naj korzystni ej szq spo 516 d pozo stalych o fert.

8. Dopuszcza sig zmian y zaw artej umowy, j ezel i konieczno 56 wprowad zenia zmian wynika
z okolicznoSci, kt6rych nie mozna bylo przewidziet, w chwili zawierania umowy.

XVI. ODRZUCENIE OFERTY

Zarrawiaj4cy odrzuci ofertg w przypadku, gdy:
1. Jej treS6 nie odpowiada treSci zapytania ofertowego.

2. Zawierabtgdy w obliczeniu ceny.

3. Jest niewaZna na podstawie odrgbnych przepis6w.

XVII. ZAI,ACZNIKI

1. Zalqczniknr I - Warunki Techniczne

2. Zal}czniknr 2 - Oswiadczenie oferenta o udzieleniu gwarancji

3. Zalqcznik nr 3 - Formularz ofertowy

4. Zal4cznikrr4-Umowa

5. Zalqczniknr 5 - Wstgpny projekt umowy powierzenia danych osobowych

STAROSTA
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(data i podpis
giafirr.e[a*awski.
i e r ow nika Zamow i oj qc e go)


