
Myślibórz: Zało Ŝenie ewidencji budynków i lokali dla miasta My ślibórz - 

obr ęby 1,2,3  

Numer ogłoszenia: 239680 - 2008; data zamieszczenia : 29.10.2008 

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:  ZałoŜenie ewidencji budynków i lokali dla miasta 

Myślibórz - obręby 1,2,3. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  ZałoŜenie ewidencji budynków i 

lokali dla miasta Myślibórz - obręby 1,2,3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac 

określony został w załączniku nr 6 do SIWZ.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 22.11.43.00-5. 

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:  nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.03.2009. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   

Informacja na temat wadium:  5.000 PLN w formach określonych w ustawie 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

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

warunków:  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia 

do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, oraz spełniają następujące warunki 

dodatkowe: - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, Ŝe 
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wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeŜeli wykaŜe minimum 1 osobę z 

uprawnieniami geodezyjnymi z zakresu 2 - wykonali co najmniej 3 usługi toŜsame z przedmiotem 

zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna pracę w skład której wchodzi załoŜenie ewidencji 

budynków i lokali w zakresie podobnym do wskazanego w załączniku 7 SIWZ..  

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

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  2. KaŜdy z wykonawców ma 

obowiązek złoŜyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 

1) oświadczenie wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru, 

stanowiącego zał. Nr 2 do niniejszej siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie 

składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną; 2) oświadczenie według wzoru 

stanowiącego zał. Nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy 

podwykonawcom (jeŜeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); 3) aktualny odpis z właściwego 

rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) 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 udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeŜeli w 

wykazie, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował - zał. Nr 3; a takŜe dokumenty 

stwierdzające, Ŝe osoby, o których mowa w ppkt 4), posiadają wymagane uprawnienia geodezyjne z 

zakresu 2; 5) w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa kaŜdy z wykonawców 

składających ofertę wspólną; 6) w przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną lub konsorcjum 

naleŜy załączyć umowę spółki lub konsorcjum, bądź stosowny list intencyjny w przypadku gdy umowa 

konsorcjum będzie zawarta w ciągu 7 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający oceni 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów Wykonawcy załączonych do 

oferty; 7) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 

odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 8) wykaz wykonanych co najmniej 

3 usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i 

wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy lub usługi zostały 

wykonane naleŜycie (referencje dotyczące konkretnej usługi) - na zał. Nr 4 do SIWZ. 9) informacja banku 

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, 

potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawiona nie wcześniej niŜ 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
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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 Myślibórz pok. Nr 31. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  14.11.2008 

godzina 10:45, 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). 
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