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TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytań ofertowych w związku z wartością zamówienie nie przekraczającego 
równowartości 30.000 euro (podstawa art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 
Zarządzenie Nr  41/2016  Burmistrza Byczyny  z dnia 31.03.2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania w 
Urzędzie Miejskim w Byczynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

1. Zakres zamówienia. 
 

Zamówienie dotyczy świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych na rzecz Gminy Byczyna w 2019 r.  
 
2. Opis zamówienia. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych na terenie gminy 
Byczyna. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie: 
a)  Podział działki: 

-  za wydzielenie 1 działki  - przewidziano ilość: 5 szt. 

-  za wydzielenie 2-6 działek - przewidziano ilość: 2 szt.  

b)  Wykaz zmian danych ewidencyjnych (za całość) - przewidziano ilość: 5 szt. 

c)  Okazanie granic działki:  

-  wznowienie granic prawnych (za punkt) - przewidziano ilość: 60 pkt. 

-  rozgraniczenie administracyjne (za punkt) - przewidziano ilość: 20 pkt. 

-  ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości (za całość): 20 szt.  

d)  Aktualizacja map (przewidziano): 60 ar 

e)  Tworzenie nowych map (przewidziano): 60 ar 

3. Wymagane uprawnienia 

Zamawiający wymaga, żeby wykonawca dysponował min. 1 osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie 

geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne 

i kartograficzne.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych. 

Do oferty należy dołączyć Uprawnienia w geodezji i kartografii nadawane są przez Głównego Geodetę Kraju lub inne 

równorzędne. 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

71.35.40.00 - 4: Usługi sporządzania map 

71.35.50.00 - 1: Usługi pomiarowe 

 

 

 

 



 
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

 
 

1. Zamawiający będzie porozumiewał się faksem na nr : 077/ 413 41 50. Drogą elektroniczną na adres: 
zamowieniapubliczne@byczyna.pl.  Wykonawca poza faksem i drogą elektroniczną może  kontaktować się  
z  Zamawiającym pisemnie, na adres: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna. 

2. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma od poniedziałku do piątku w godzinach w  godz. od  8:00 do 15:00.  
 

 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert.  
 

 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 
1. Wymagania podstawowe. 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Oferta musi obejmować 

całość zamówienia i nie może modyfikować zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ przez 
Zamawiającego, nie dopuszcza się składania oferty wariantowej .  

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status 
prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) 
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez 
wszystkie te osoby.  

4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
rejestrowych lub przepisów prawa. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) lub przepisów prawa, to do oferty 
należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego 
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.  

2.  Forma oferty. 
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie 
oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.  
3. Zawartość ofert. 

Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 
 
 

 Formularz oferty – załącznik nr 1. 
 Wykaz osób – załącznik nr 2. 
 Dokument poświadczający uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii (kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem). 
 

 
 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

 
Termin składania ofert:  1 marca 2019 r. godz. 9:00. 
Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Byczynie 

Ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna 
Sekretariat Urzędu 

Forma składania ofert: Osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską  
Otwarcie ofert: Urząd Miejski w Byczynie 

Ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna 
Sala nr 9 /parter/ 

Termin otwarcia ofert: 1 marca 2019 r. godz. 9:15. 
 



Termin określony powyżej jest terminem wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.  
Ofertę Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami w zamkniętej kopercie 
opisanej w następujący sposób: 
………………………………………………………………………………………………………………........................... 

  
 

Usługi geodezyjne i kartograficzne na 2019 r. 
 

Nie otwierać przed 1 marca 2019 r. godz. 9.15 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty 
są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.  
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy 
składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem 
"ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć 
napisem „zmiana nr....”.  
 

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez umocowanego na 
piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 
oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
"WYCOFANIE". 
 

 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
 

1. Wykonawca określa cenę oferty brutto za prawidłowe wykonanie całości zamówienia zgodnie z SIWZ, 
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.  

2. Wykonawca podaje cenę oferty liczbowo i słownie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost  

z dokumentacji przetargowej (tzn. SIWZ, Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia itd.). 
4. Cena oferty musi zawierać wszystkie elementy określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 
5. Cena musi zawierać stosowny podatek VAT. Podatek od towarów i usług VAT naliczany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
6. Cena ofert musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem zamówienia. 
7. Ostateczną cenę oferty obejmującą całość przedmiotu zamówienia stanowi suma wartości składników zamówienia 

wykazana w formularzu oferty określona jako Wartość ogółem /brutto /.  
 

 
OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 
 
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.  

Cena oferty                                                                                                     – 100 % 

 Przy ocenie kryterium ceny Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem: 

                        Cena minimalna  
             K = ----------------------------  x 100 pkt. 
                         Cena badana 
 

        K – liczba punktów przyznana ofercie badanej za spełnienie kryterium 
        Wykonawcy zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 100 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
        Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 
 

 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
 

30.01.2020 r. 
 
 
 



 
WALUTA 

 
 

Zarówna oferta jak i rozliczenie zamówienia może nastąpić w walucie polskiej. 
 

 
Badanie ofert, wybór oferty najkorzystniejszej 

 
 
1. Uzupełniania, wyjaśnianie, poprawianie oświadczeń, dokumentów. 
Jeżeli wykonawca nie złożył dokumentów, których wymagał zamawiający w niniejszej SIWZ, pełnomocnictw lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający może wezwać do ich złożenia, 
uzupełnienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia 
lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 
Nieuzupełnienie dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub jeśli mimo uzupełnienia dokumentów 
- z ich treści nie będzie wynikało, że Wykonawca wykazał spełnienie warunków w sposób wskazany przez 
Zamawiającego i na dzień składania ofert, 
- treść oferty nadal nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,  
spowoduje odrzucenie oferty z niniejszego postępowania.  
 
2. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w 
treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
3.Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: 

1) oferta została złożona po terminie składania ofert; 
2) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego; 
3) oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu; 

 
4. Zamawiający unieważnia postępowanie na każdym etapie, w szczególności, jeżeli: 
a) nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty, 
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie 
leży w interesie publicznym Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 
d) postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą prawidłową realizację zamówienia. 
 
 
 


