URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE

IG-WODGiK.751. 20 .2022
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi na :
„Wykonanie aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych
BDOT10k

dla

wybranych

powiatów

województwa

warmińsko-mazurskiego

-

powiatu

gołdapskiego oraz powiatu piskiego”
Departament Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko –
Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym usługi
na „Wykonanie aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych
BDOT10k powiatu gołdapskiego oraz powiatu piskiego”
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.warmia.mazury.pl
I. Zamawiający:
Województwo Warmińsko - Mazurskie z siedzibą w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1,
10-562 Olsztyn, NIP 739-29-65-551.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie dotyczy Wykonanie aktualizacji i weryfikacji zbiorów danych bazy danych
obiektów topograficznych BDOT10k powiatu gołdapskiego oraz powiatu piskiego
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warunki techniczne) oraz wzór umowy znajdują się
w załączeniu zapytania ofertowego.
3. W ofercie należy przedstawić cenę wykonania przedmiotu zamówienia (cena etapu 1, cena
etapu 2 oraz cenę łączną wykonania etapu 1 i etapu 2)
4. Zaoferowana przez Oferenta kwota będzie rozumiana jako kwota brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia.
5. Termin wykonania zamówienia : 150 dni od podpisania umowy,
w tym powiat gołdapski – 90 dni od podpisanie umowy,
powiat piski – 150 dni od podpisania umowy.
6. Gwarancja na przedmiot zamówienia 5 lat od daty podpisania pozytywnego protokołu odbioru.
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III. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w okresie ostatnich trzech latach przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej jednego zamówienia o zasięgu obszarowym,

co najmniej jednego

powiatu, polegającego na wykonaniu aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych
BDOT10k.
2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie przynajmniej 1 osobą posiadającą
uprawnienia z zakresu - art. 43, pkt 1 oraz pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 t.j. z późn.zm.). Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku jeżeli
Wykonawca posiada przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia z zakresu 1 i 6 bądź
jedną osobę posiadającą uprawnienia z zakresu 1 oraz jedną osobę z zakresu 6.
3. Do oferty należy załączyć:
a) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt III.1., np. wykaz prac.
b) Oświadczenie wraz z wykazem osób potwierdzające spełnienie warunku określonego
w pkt III.2.
IV. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy przesłać na formularzu ofertowym (załącznik nr 3) drogą elektroniczną na adres
e-mail:dig@warmia.mazury.pl

.

.

Temat wiadomości : „Zapytanie ofertowe IG-WODGiK. 751.20.2022”
2. Termin składania ofert: do dnia 24 .05.2022 r.
O dotrzymaniu terminu składania oferty w formie elektronicznej decyduje data wpływu na
serwer Zamawiającego i możliwość odczytania jej treści przez Zamawiającego.
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V. Kryteria oceny ofert:
cena (brutto) : 100 %
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie
złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie
warunków określonych powyżej.

VI.

Ocena ofert:

1. Ocena zostanie dokonana w terminie 7 dni roboczych, a wybór najkorzystniejszej oferty zostanie
ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: www.bip.warmia.mazury.pl
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treść złożonych ofert.
5. Oferta nie podlega rozpatrzeniu jeżeli nie zawiera formularza ofertowego lub oferta została
złożona po terminie.

VII.

Osoby do kontaktu ws. zamówienia:

1. Jerzy Kowalczyk tel. 89 613 26 40, e-mail: j.kowalczyk@warmia.mazury.pl

VIII. Postanowienia dodatkowe:
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych:
1)

administratorem

danych

osobowych

jest

Województwo

Warmińsko-Mazurskie,

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Administrator).
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod
adresem email: iod@warmia.mazury.pl.
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3) do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych
o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji
rządowej. Województwo Warmińsko-Mazurskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji
zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z
2019 r., poz. 512). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw
kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje
nadrzędne wobec Województwa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym
zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych
sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom
upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów do wglądu w dokumentację lub kontroli
dokumentacji związanej z realizacją zadań publicznych o charakterze wojewódzkim,
niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego
zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy
kompetencyjne lub

ustawę z

dnia 14

czerwca 1960

r.

Kodeks

postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 t.j.), w tym Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.
6) w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak
również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu określonego
w pkt 3
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IX. Załączniki:
Załącznik nr 1: Wzór umowy
Załącznik nr 2: Warunki techniczne
Załącznik nr 3: Formularz ofertowy
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