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S.AI.272.2.42.2021 
 

Ogłoszenie  o udzielenie zamówienia  w procedurze otwartej 

1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Powiat Otwocki 
ul. Górna 13 

05-400 Otwock  

telefon  48 22 788-15-34;35;37 w 378 

fax 48 22788-15-34;35,37 w 379 

mail : przetargi@powiat-otwocki.pl 

 

2. SPOSÓB  UZYSKANIA DOKUMENTACJI   
Dokumentacja umieszczona jest na stronie www.bip.powiat-otwocki.pl 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie map glebowo - rolniczych w wersji cyfrowej 

dla gminy Kołbiel (powierzchnia 10649 ha) oraz gminy Wiązowna (powierzchnia 10201 ha) 

polegające na przeniesieniu treści ze skalibrowanych rastrowych map glebowo - rolniczych 

do postaci numerycznej  

- mapa wektorowa w formacie map (program Geo-portal) wraz z wydrukami w skali 1 do 

5000 zgodnie z Warunkami technicznymi. 

 
 

4. TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 
5.  

90 dni od daty podpisania umowy 
 

6. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIA  
Przy wyborze oferty ZAMAWIAJĄCY będzie kierował się następującymi kryteriami:  

 
       CENA -  100 % 
 

7. WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA 
 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
1. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

posiadania uprawnień  geodezyjnych z zakresu 1  min 1 osoba 

dysponuje  odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje min. 1 osobą 

posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w 



 

dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 ustawy z 17 maja 1989 r. 

(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 725) Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie 

pierwszym  

2.Posiadania wiedzy i doświadczenia 
 

Wykonawca musi wykazać że w okresie ostatnich pięć lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,  należycie wykonał co najmniej 1 
usługi, której przedmiotem było wykonanie cyfrowej mapy glebowo-rolniczej na podstawie 
skalibrowanych rastrów map analogowych dla jednostek administracji państwowej lub samorządowej, 
w tym co najmniej jedno zamówienie o wartości zamówienia nie mniejszej niż 12 000 PLN (brutto). 

 

 

8. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wzór formularza         

stanowi załącznik nr 1 do niniejszych IWZ; 

2. Wykaz osób, które wykonywać będą zamówienia wraz z ksero uprawnieniami lub      

wskazaniem numeru uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w 

dziedzinie geodezji i kartografii, w zakresie pierwszym  – min. 1 osoba. 

3. Wykaz co najmniej 1 usługi, której przedmiotem było wykonanie cyfrowej mapy glebowo-

rolniczej na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla jednostek administracji 

państwowej lub samorządowej, w tym co najmniej jedno zamówienie o wartości zamówienia 

nie mniejszej niż 12 000 PLN (brutto). 
 

 
9.MIEJSCE I TERMIN  SKŁADANIA OFERT 

1)  Oferty należy składać w  Starostwie Powiatowym w Otwocku ul. Górna 13 
           tel. (022) 778 1 339   w kancelarii. 

2)  Termin składania ofert upływa dnia  20.05.2021r. o godz. 11:00. 
Oferty należy składać z uwzględnieniem terminu bezpiecznego otwarcia ofert przez 

Zamawiającego. 
1) Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.05.2021r. o godz. 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Otwocku. 
 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
Termin związania ofertą wynosi 20 dni.       

              

           

 

 

         Podpisał  

       Z up. Zarządu Powiatu 

       (-) Krzysztof Szczegelniak 

       Przewodniczący Zarządu 

  


