Numer sprawy 272.4-ZP-GKN.8/2017

Łosice dnia

2 .08.2017r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
Dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków cz.gm.Olszanka do
zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu w sprawie
ewidencji gruntów i budynków.
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Starosta Łosicki 08-200 Łosice ul.Narutowicza 6
Strona WWW. losice .pl
Godziny urzędowania - 7:30 do 15:30.
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa
zamówień publicznych.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie
internetowej: WWW .losice.pl
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV
Główny przedmiot

Słownictwo główne
71.35.41.00-5
71.35.43.00-7

Słownictwo uzupełniające

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia:
28 lutego 2018 r..
Celem zamówienia jest dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków
gm. Olsznka do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu z
dn.29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (jt .Dz.U z 2016 r. poz.
1034)
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy prowadzący
działalność
gospodarczą, której podstawową dziedziną są prace geodezyjne i kartograficzne i
spełniający niżej wymienione warunki art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych :
a)
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
b)
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c)
udzielą gwarancji na wykonane prace na 24 miesiące.
VIII. Informacja na temat wadium:
1

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium - cena najniższa
Czas realizacji zamówienia

90 pkt.
10 pkt

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2017-08-21 do godz. 13 00 w Starostwie Powiatowym
w Łosicach ul. Narutowicza 6 , 08-200 Łosice ,pokój 29 – sekretariat.
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2017-08-21 godz. 13 30 .
w Starostwie Powiatowym w Łosicach ul. Narutowicza 6
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w przypadku
niedoszacowania ilości budynków do pomiaru ponad 20%
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod nr ..561765-N-2017 w dn.2.08.2017 r.
WICESTAROSTA
Bożena Niedzielak
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