ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 081/2018

Szanowni Państwo,
BGK Nieruchomości S.A.
ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa
KRS 0000494251, NIP: 7010412096 REGON: 147069325 kapitał zakładowy w wysokości 25.500.000 zł.,
opłacony w całości,
zwany dalej Zamawiającym zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej
wykonania mapy do celów projektowych działek w Warszawie, przy ul. Karczunkowskiej, dla których
prowadzona jest księga wieczysta nr WA2M/00149365/3:
- działka nr 3/5 z obrębu 1-09-70 o powierzchni 0,1662 ha;
- działa nr 3/6 z obrębu 1-09-70 o powierzchni 0,7279 ha;
- działka nr 3/15 z obrębu 1-09-70 o powierzchni 7,8074 ha, zabudowana budynkiem niemieszkalnym
jednokondygnacyjnym o powierzchni 115 m2;
- działka nr 9/5 z obrębu 1-09-75, o powierzchni 6,1245 ha, zabudowana budynkiem niemieszkalnym
jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 1.003 m2;
Łączna powierzchnia gruntu 148.260 m2
Oraz:
- działka nr 3/4 z obrębu 1-09-70;
- działka nr 3/12 z obrębu 1-09-70;
- działka nr 1/1 z obrębu 1-09-70
wraz z „kołnierzem”, zaznaczonym linią czerwoną na załączonym pliku graficznym
z uwzględnieniem poniższych wymagań.

1. INFORMACJE O POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM
1.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów wewnętrznych Zamawiającego.

2.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017
poz. 1579, 2018).

3.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne
dokumenty należy składać w postępowaniu w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Umowa zostanie sporządzona
w języku polskim.

4.

Zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez podania
przyczyny. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postepowania.

5.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian lub odwołania warunków zawartych
w niniejszym zapytaniu ofertowym. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże
informację o zmianach wszystkim Oferentom zaproszonym do złożenia oferty. Każda zmiana staje
się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu.

6.

O udzielenie zamówienia Oferenci mogą się ubiegać wspólnie. Wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Treść pełnomocnictwa
musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest
upoważniony (zakres umocowania).

7.

Do Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio
postanowienia dotyczące Oferenta.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mapy do celów projektowych działek wymienionym na
wstępie do niniejszego Zapytania Ofertowego, przy czym:





Mapę do celów projektowych należy sporządzić w postaci elektronicznej – 4 egz. oraz w
postaci wydruków na papierze – 10 szt.
Pliki graficzne zapisać na płycie CD do formatu *.dxf, *.pdf oraz wydrukować na papierze w
skali właściwej dla opracowania (1:500).
Pliki tekstowe zapisać do formatu *.doc oraz *.pdf.
Opracowanie mapy do celów projektowych powinno odpowiadać wymogom Ustawy z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101).

2. Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. TERMIN REALIZACJI ZAKUPU
1.

Zamawiający oczekuje rozpoczęcia realizacji usługi w następujących terminach:
- uzyskanie mapy z zasobu geodezyjnego w postaci elektronicznej *.dxf wraz z jej aktualizacją
przez wykonawcę – przesłanie e-mailem do Zamawiającego w ciągu 28 dni od daty udzielenia
zlecenia,
- opracowanie mapy do celów projektowych – wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu 45 dni
od daty udzielenia zamówienia.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY
NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW (jeśli są wymagane)
1.

Zamawiający nie wymaga od Oferenta spełnienia szczególnych warunków udziału w
postępowaniu, ani też przedstawienia dokumentów innych niż oferta.
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5. KRYTERIA OCENY OFERT
1.

Kryteria oceny ofert: cena 100%

6. ZASADY SKŁADANIA OFERT I PRZEKAZANIA HASŁA DO CZĘŚCI HANDLOWEJ
OFERTY
1.

Oferty należy złożyć do dnia 30.03.2018 do godziny 12.00

2.

Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert
określonego w ust. 1.

3.

Oferta może być złożona w formie elektronicznej drogą e-mail (w postaci skanu podpisanych
dokumentów) na adres: przetargi@bgkn.pl

4.

Oferta powinna być zabezpieczona hasłem. Oferent przesyła hasło do oferty niezwłocznie po
terminie złożenia ofert wskazanym w ust. 1 na adres: Jacek.kobus@bgkn.pl
Oferta powinna zostać złożona zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego
zapytania oraz powinna zawierać:

5.

6.

7.

a. oświadczenie Oferenta o:
i. przyjęciu terminu związania ofertą,
ii. numerze konta bankowego dla potrzeb kontroli danych przedstawianych na fakturach w
przypadku współpracy z Oferentem,
iii. cenę za usługę,
iv. termin przedstawienia przedmiotu zlecenia.
Oferta powinna być podpisana przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Oferenta,
upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem do
reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym
lub z udzielonym pełnomocnictwem. W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o
zamówienie oferta musi być podpisana przez każdego z Oferentów wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub ustanowionego pełnomocnika.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.
Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty
do odpowiedzialności z tytułu tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku postępowania
ofertowego.

7. WARUNKI PŁATNOŚCI
1.

Zamawiający nie przewiduje/przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet realizacji
przedmiotu niniejszego zapytania.

2.

Oferent będzie mógł wystawić faktury po podpisaniu przez obie Strony protokołu odbioru
końcowego prac (jeśli dotyczy).

3.

Wynagrodzenie za wykonanie prac będzie płatne na podstawie faktury, wystawionej zgodnie
z obowiązującymi przepisami, przelewem na rachunek bankowy Oferenta, w terminie 30 dni od
daty wystawienia faktury.

4.

Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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8. DANE KONTAKTOWE KUPCA ODPOWIEDZIALNEGO ZA POSTĘPOWANIE
1.

Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami jest Pan Jacek Kobus tel.
500 052 531 w godz. 8.00. – 16.00 (pn. – pt.).

9. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI POLEGANIA NA
ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1.

Oferent może/nie może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

10. PODWYKONAWCY
1.

Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwość/ci powierzenia części zamówienia do
wykonania przez podwykonawców.

11. POUFNOŚC INFORMACJI
Zamawiający i Oferent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji
uzyskanych w postępowaniu przetargowym oraz w trakcie realizacji zlecenia. Informacje te nie mogą
być ujawnione osobom trzecim.

12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I FORMA JEGO
WNIESIENIA
1.

Zamawiający wymaga/nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 Załącznik graficzny,
Załącznik nr 2 Formularz oferty

Z poważaniem

Jacek Kobus
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Załącznik nr 1
do Zapytania Ofertowego nr 081/2018

Załącznik graficzny
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Załącznik nr 2
do Zapytania Ofertowego nr 081/2018

FORMULARZ OFERTY
………………………………
(pieczęć wykonawcy)

„BGK Nieruchomości” S.A.
ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania mapy do celów projektowych działek w
Warszawie, przy ul. Karczunkowskiej, zgodnie z opisem na wstępie do Zapytania Ofertowego, wraz z
„kołnierzem”
My niżej podpisani:
………………………………………………………………………..……………………………...…………………………………………..…..……
………………………………………………………………………..……………………………...…………………………………………..…..……
działając w imieniu i na rzecz:
………………………………………………………………………..……………………………...………………………………………..……..……
………………………………………………………………………..……………………………...……………………………………………....……
(nazwa (firma) i dokładny adres wykonawcy/wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy i dokładne adresy
wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
tel………………………… fax………………….… e-mail do korespondencji: ………………………….………….…………………….
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w
zapytaniu ofertowym.

Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i uznajemy się za związanych określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania,
2) jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego
3) zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia oraz zapoznaliśmy się z
materiałami źródłowymi.
4) mamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny, finansowy i techniczny oraz
zatrudniamy pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.
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5) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6) wobec reprezentowanego podmiotu nie zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub
upadłościowe.
7) dokonaliśmy/ nie dokonaliśmy wizji lokalnej.
8) w przypadku wyboru naszej oferty wszelkie świadczenia należne z tytułu realizacji zamówienia
płatne
będą
na numer
konta
bankowego
……………………………………………
bank:
……………………………………………………
9) Do składania oświadczeń woli w naszym imieniu uprawnione są niżej wymienione osoby:

1) ...............................................................................................................................
(Imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail)

2) ...............................................................................................................................
(Imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail)

10) Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
12) Oferujemy cenę:
netto: ................................................................................... zł
słownie netto: .........................................................................
podatek VAT ......% tj. ............. zł
brutto: ................................................................................ zł
słownie brutto: ......................................................................

W powyższych cenach zawarto wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost
ze specyfiki przedmiotu zamówienia, jak również nie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia,
a niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
13) Przedmiotowe zlecenie wykonamy w terminach:
- uzyskanie mapy z zasobu geodezyjnego w postaci elektronicznej *.dxf wraz z jej aktualizacją przez
Geodetę – przesłanie e-mailem do Zamawiającego w ciągu …. dni roboczych od daty udzielenia
zamówienia
- opracowanie mapy do celów projektowych – wykonanie Przedmiotu Zamówienia w … dni roboczych
od daty udzielenia zamówienia.
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