WYJ CIOWE WYMAGANIA
B d ce podstaw do przygotowania oferty

Zamawiaj cy:

Starostwo Powiatowe w Radziejowie
ul. Ko ciuszki 17
88-200 Radziejów
tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

Przedmiot zamówienia: Naprawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla
Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Zamówienie poni ej kwoty 14 000 euro

Zał czniki:
1. Formularz ofertowy.
2. O wiadczenie
3. Wzór umowy

Czerwiec 2011 roku

WYMAGANIA WYJ CIOWE STANOWI CE PODSTAW
DO PRZYGOTOWANIA OFERTY
Zamawiaj cy:
Starostwo Powiatowe w Radziejowie
ul. Ko ciuszki 17
88-200 Radziejów
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest naprawa baz danych ewidencji gruntów i budynków tj.
poł czenie baz obr bowych prowadzonych w systemie EWMAPA 10 w bazy gminne,
uporz dkowanie numeracji punktów, działek i konturów klasyfikacyjnych,
ujednolicenie rozwarstwienia zgodnego z programem EWMAPA, wzajemne
poł czenie baz graficznych i opisowych w EWOPISIE 5, EWMAPIE 10, O RODKU
7. Zamówienie dotyczy miasta Radziejów i miasta Piotrków Kujawski, gminy Byto ,
Dobre, Osi ciny, Piotrków Kujawski, Radziejów, Topólka.
Nazwa Gminy

Ilo

Miasto Radziejów
Miasto Piotrków
Kujawski
Gmina Byto
Gmina Dobre
Gmina Osi ciny
Gmina Piotrków
Kujawski
Gmina Radziejów
Gmina Topólka

obr bów

1
1

Ilo działek
i konturów
klasyfikacyjnych
w cz. graficznej
3021
3591

Ilo
punktów graficznych,
sytuacyjnych i konturów
klasyfikacyjnych
w
cz.
graficznej.
31147
18590

23
21
31
33

11765
11412
16555
20292

78075
77981
116292
139586

20
29

10716
20241

85874
135378

Cen prosz poda w rozbiciu na poszczególne gminy.
Dla miasta Radziejowa, miasta Piotrkowa Kujawskiego, gminy Byto jest zało ona
ewidencja budynków i lokali.
Dla miasta Radziejowa jest zało ona numeryczna mapa zasadnicza.
Dla gminy Dobre ewidencja budynków i lokali w trakcie zakładania. Harmonogram
prac uzgodni z Wykonawc modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Zamówienie mo na realizowa w cz ciach.
Zamawiaj cy przewiduje / nie przewiduje usług uzupełniaj cych.
2. Wymagany termin wykonania zamówienia: w ci gu 3 dni od podpisania
umowy do 30 listopada 2011 roku.
3. Opis warunków udziału w post powaniu:
Oferent spełnia warunki:
- Oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalno ci obj tej przedmiotem
zamówienia.
- Oferent zapewni wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zawartym
w punkcie I .
- Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wy ej warunków i wymogów
skutkowa b dzie odrzuceniem oferty.
- Oferent gwarantuje niezmienno
cen jednostkowych oferowanych materiałów
biurowych przez okres obowi zywania umowy tj. do 30 listopada 2011 roku.

- Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wy ej warunków i wymogów
skutkowa b dzie odrzuceniem oferty.
4. Wyja nienia dotycz ce wyj ciowych wymaga
- wyja nienia udzielane b d min. 3 dni przed terminem składania ofert.
W niniejszym post powaniu wszelkie o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiaj cy i Oferenci przekazuj pisemnie, faksem. W przypadku
o wiadcze , wniosków, zawiadomie lub informacji przekazywanych faksem, ka da
ze stron na danie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
Osob upowa nion do kontaktu z Wykonawcami jest:
Pan - Dariusz Zasada
6.Termin zwi zania ofert .
Oferenci składaj cy oferty b d zwi zani zło onymi przez siebie ofertami przez
30 dni.
Bieg terminu zwi zania ofert rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania
ofert.
7. Opis sposobu przygotowywania oferty.
7.1.Oferent mo e zło y tylko jedn ofert .
7.2.Oferenci mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Oferenci ustanawiaj
pełnomocnika do reprezentowania ich
w post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu
i zawarcia umowy.
7.3. Oferta wraz ze stanowi cymi jej integraln cz
zał cznikami musi by
sporz dzona przez Oferenta ci le według postanowie niniejszych wymaga .
7.4. Oferta musi by
sporz dzona według wzoru formularza oferty
stanowi cego zał cznik do niniejszych wymaga .
7.5. Oferta musi by napisana w j zyku polskim, na komputerze, maszynie do
pisania lub r cznie długopisem b d niezmywalnym atramentem.
7.6. Proponuje si , aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z zał cznikami były
kolejno ponumerowane i zł czone w sposób trwały oraz na ka dej stronie podpisane
przez osob ( osoby ) uprawnione do składania o wiadcze woli w imieniu Oferenta,
przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis ( podpisy ) był
opatrzony piecz ci imienn Oferenta. Pozostałe strony mog by parafowane.
7.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tek cie oferty musz by parafowane przez
osob ( osoby ) podpisuj ce ofert i opatrzone datami ich dokonania.
7.8. Do oferty nale y doł czy nast puj ce dokumenty i o wiadczenia:
a/ aktualny odpis z wła ciwego rejestru, je eli przepisy wymagaj wpisu do rejestru.
b/ o wiadczenie
Wskazane w punkcie a/ i b/ dokumenty mog by dor czone w formie oryginałów lub
kserokopii po wiadczonych za zgodno z oryginałem przez Oferenta. Zamawiaj cy
mo e za da przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii
dokumentów.
Je eli w okre lonym terminie Oferent nie zło y o wiadcze i dokumentów
potwierdzaj cych spełnienie warunków udziału w post powaniu lub je eli zło y
dokumenty zawieraj ce bł dy, Zamawiaj cy wezwie go do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie, chyba e mimo ich uzupełnienia konieczne b dzie
uniewa nienie post powania. Zamawiaj cy mo e tak e w wyznaczonym przez siebie
terminie, wezwa do zło enia wyja nie dotycz cych o wiadcze i dokumentów.
7.9. Oferent umieszcza ofert w dwóch kopertach oznaczonych nazw
i adresem Starostwa Powiatowego w Radziejowie oraz opisanych

w nast puj cy sposób: „ Oferta na napraw baz danych ewidencji gruntów
i budynków dla Starostwa Powiatowego”
Na wewn trznej kopercie nale y poda nazw i adres Oferenta, by umo liwi zwrot
nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiaj cemu po terminie.
7.10. Oferent mo e wprowadzi zmiany lub wycofa zło on przez siebie ofert
wył cznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, e przed upływem tego
terminu Zamawiaj cy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty.
7.11. Zamawiaj cy odrzuci ofert :
- jej tre nie odpowiada tre ci wymaga
- je eli zawiera bł dy, których nie mo na poprawi lub Oferent nie zgodzi si na
ich poprawienie.
8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
8.1. Oferty nale y składa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radziejowie przy
ul.
Ko ciuszki
17
88-200
Radziejów
–
w
sekretariacie
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2011 r. do godz. 1100.
8.2. Oferty zło one po tym terminie zostan zwrócone Oferentom bez otwierania po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
8.3. Oferty przesłane poczt zostan zakwalifikowane do post powania pod
warunkiem dostarczenia ich przez poczt do siedziby Zamawiaj cego (za
potwierdzeniem) do dnia 15 czerwca 2011 r. do godz. 1100.
8.4.
Mo liwo
przedłu enia terminu składania ofert dopuszcza si jedynie
w sytuacjach gdy w wyniku wprowadzonych przez Zamawiaj cego modyfikacji
potrzebny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
8.5. Otwarcie ofert nast pi w dniu 15 czerwca 2011 r. o godz. 1200 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Radziejowie w sali konferencyjnej na pierwszym pi trze
( nr 16 ). Otwarcie ofert jest jawne.
9. Opis sposobu obliczenia ceny.
9.1. Cen oferty nale y poda dla danej jednostki netto zliczaj c dla ka dego
projektu odr bnie zgodnie z formularzem ofert.
Cena ofertowa obejmuje wynagrodzenie za wszystkie obowi zki przyszłego
Wykonawcy dla zrealizowania dostaw zgodnie z okre lonymi warunkami.
Wszystkie ceny okre lone przez Oferenta zostan ustalone na okres wa no ci
umowy i nie b d podlegały zmianom.
9.3. Rozliczenia z Oferentem prowadzone b d w PLN.
10. Opis kryteriów, którymi zamawiaj cy b dzie si kierował przy wyborze
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
10.1. Jedynym kryterium jest cena. Oferta najkorzystniejsza rozumiana jest jako
oferta kompletna pod wzgl dem formalnym z najkorzystniejsz ( najni sz ) cen .
Cen nale y poda w rozbiciu na poszczególne gminy.
Punkty za kryterium „ cena ” przyznawane b d na podstawie ceny netto podanej
w formularzu ofertowym. Liczba punktów dla ka dej z ofert dopuszczonej do oceny
obliczana b dzie na podstawie wzoru:
C min
C=
x 100 pkt.
C bad
gdzie C min — najni sza cena spo ród ofert nie podlegaj cych odrzuceniu,
C bad — cena oferty badanej,
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da udzielania
przez Oferenta wyja nie tre ci zło onych przez niego ofert.

11. Udzielenie zamówienia:
11.1. Zamawiaj cy udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom okre lonym w niniejszych wymaganiach i została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wy ej kryteria oceny ofert.
11.2. Zamawiaj cy uniewa ni post powanie w sytuacji, gdy wyst pi przesłanki
- nie zło ono adnej oferty niepodlegaj cej odrzuceniu
- cena najkorzystniejszej oferty przewy sza kwot jak mo na przeznaczy na
sfinansowanie zamówienia
- wyst piła istotna zmiana okoliczno ci powoduj ca, e wykonanie zamówienia
nie le y w interesie publicznym czego nie mo na było wcze niej przewidzie .
11.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy zawiadomi
Oferentów, którzy zło yli oferty, o:
a/ wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw ( firm ) i adres Oferenta, którego
ofert wybrano i uzasadnienie jej wyboru.
b/ Oferentach, których oferty zostały odrzucone, podaj c uzasadnienie faktyczne.
11.4. Ogłoszenie zawieraj ce informacje wskazane w pkt. 11.3 Zamawiaj cy umie ci
na stronie internetowej www.bip.radziejow.pl oraz w miejscu publicznie dost pnym
w swojej siedzibie.
11.5. Umow z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiaj cy podpisze
po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników post powania, jednak nie pó niej ni
przed upływem terminu zwi zania ofert .
11.6. Je eli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla si od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy, Zamawiaj cy mo e wybra ofert
najkorzystniejsz spo ród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej
oceny, chyba e zachodz przesłanki do uniewa nienia post powania.
12. Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy.
12.1. Zamawiaj cy nie
da wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania
umowy.
13. Istotne dla stron postanowienia zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego,
13.1. Istotne postanowienia umowy okre la wzór umowy stanowi cy zał cznik
nr 4 do niniejszych wymaga .
14. Postanowienia ko cowe.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszych wymaganiach maj zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz.93 z pó n. zm.)
Radziejów, dnia 06 czerwca 2011 r.

Zatwierdził:
……………..

………….. ……………..

Zał cznik nr 2

............................................
( piecz Oferenta )

O

WIADCZENIE

Składaj c ofert na : .........................................................................................
..........................................................................................................................,
o wiadczam, e:
Posiadam uprawnienia do wykonywania okre lonej działalno ci lub czynno ci, je eli
przepisy prawa nakładaj obowi zek ich posiadania;
Posiadam wiedz i do wiadczenie;
Dysponuj odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
Znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie
zamówienia;

...................................... dnia .............................
.................................................

( podpis osoby uprawnionej do składania
o wiadcze woli w imieniu Oferenta )

Zał cznik nr 1 do SIWZ

......................................
( piecz Oferenta )

Starosta Radziejowski
Nawi zuj c do ogłoszenia na: „ Napraw baz danych ewidencji gruntów
i budynków „ oferujemy poni sz cen :
1. Miasto Radziejów - cena brutto - .............. ………. zł
2. Miasto Piotrków Kujawski - cena brutto - .............. ………. zł
3. Gmina Byto - cena brutto - .............. ………. zł
4. Gmina Dobre - cena brutto - .............. ………. zł
5. Gmina Osi ciny - cena brutto - .............. ………. zł
6. Gmina Piotrków Kujawski - cena brutto - .............. ………. zł
7. Gmina Radziejów - cena brutto - .............. ………. zł
8. Gmina Topólka - cena brutto - .............. ………. zł
razem - …………………………………………………………………………..……… zł
( słownie .................................................................................................................. )
1. O wiadczamy, e zapoznali my si z wymaganiami wyj ciowymi i uznajemy si za
zwi zanych okre lonymi w nich zasadami post powania,
2. O wiadczamy, e uwa amy si za zwi zanych niniejsz ofert na czas wskazany
w wymaganiach wyj ciowych,
3. O wiadczamy, e zapoznali my si z istotnymi postanowieniami umowy, które
zostały zał czone do Wymaga wyj ciowych i zobowi zujemy si do zawarcia
umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiaj cego.
Zał czniki do oferty:
1. o wiadczenie

............................... dnia ..............................

..................................................

( podpis osoby uprawnionej do składania
o wiadcze woli w imieniu Oferenta )

