
 

Myślibórz: Skanowanie materiałów geodezyjnych  

Numer ogłoszenia: 183173 - 2009; data zamieszczenia : 20.10.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Powiatu w Myśliborzu , ul. Marcinkowskiego 2, 74-300 Myślibórz, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 095 7472021, faks 095 7473153. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.powiatmysliborski.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Skanowanie materiałów geodezyjnych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Skanowanie materiałów 

znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i 

Gospodarki Nieruchomościami. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.99.91.00-4. 

II.1.5) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.03.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   

Informacja na temat wadium:  Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 9.000 zł 

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zaleŜności 

od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu; przelewem na rachunek bankowy: 31 8355 0009 0000 2020 2000 0008 
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b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach 

ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 lit. B 

Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, 

poz. 1158 z późniejszymi zmianami Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złoŜone w 

oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji 

musi być złoŜone w siedzibie zamawiającego przy ul. Marcinkowskiego 2 w Biurze Obsługi Interesanta w 

oryginale, musi obejmować cały okres związania ofertą, określony. Do oferty naleŜy dołączyć kopię ww. 

dokumentu. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych 

warunków:  Ogólne: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 

w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. - posiadają uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy wymagają takich uprawnień - posiadają niezbędną 

wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - 

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1i 2 ustawy 

prawo zamówień publicznych. Szczegółowe - wykonanie co najmniej 3 zamówień polegający na 

skanowaniu dokumentacji geodezyjnej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu 

archiwizacji cyfrowej danych i wprowadzenia do zintegrowanego systemu informacji przestrzennej; - 

dysponowanie osobą lub osobami, posiadającymi znajomość systemu Geo-Info V w zakresie 

administratora oraz w zakresie obsługi; - dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia z zakresu 

geodezji i kartografii - dysponowanie stanowiskiem roboczym Geo-Info V do wprowadzenia zasobu do 

systemu.  

Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  Formularz oferty (o treści załączonego 

druku) - Załącznik Nr 1 Dane dotyczące wiarygodności prawnej, finansowej, technicznej i doświadczenia 

oferenta: a/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. b/ oświadczenie, Ŝe oferent spełnia wymogi ustawy - art.22.1 oraz nie podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (o treści załącznika nr 2) c/ wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował 

wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe 

zakresu wykonywanych przez nie czynności lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do 
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udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeŜeli w wykazie, wykonawca wskazał osoby, 

którymi będzie dysponował - załącznik Nr 5 d/ wykaz waŜniejszych zadań zrealizowanych w okresie 

ostatnich 3 lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, z których wynika wykonanie co 

najmniej 3 zamówień polegający na skanowaniu dokumentacji geodezyjnej państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego w celu archiwizacji cyfrowej danych i wprowadzenia do zintegrowanego 

systemu informacji przestrzennej - (o treści załącznika Nr 3) wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe 

roboty te zostały wykonane z naleŜytą starannością (np. protokoły odbioru, poświadczenia 

Zamawiającego itp.). 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia.dhtml. 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Starostwo Powiatowe w 

Myśliborzu ul. Marcinkowskiego 2 74-300 Mślibórz. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  30.10.2009 

godzina 11:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Biuro Obsługi Interesanta (parter) ul. 

Marcinkowskiego 2 74-300 Myślibórz. 

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

 

 

 

Strona 3 z 3

2009-10-20http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=183173&rok=20...


