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a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest

uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie

~ o przydzielenie zamówienia (zadanie nr l, zadanie nr 2 itp.).

b) Oswiadczenie w trybie art. 22 ust l oraz art. 24 ust l i ust2 ustawy- Prawo

zamówien publicznych- Zalacznik nr 4 oraz dokumenty potwierdzajace to

oswiadczenie, tj:

- Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o

wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy

wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci

gospodarczej, potwierdzajacy dopuszczenie Wykonawcy do obrotu

prawnego w zakresie objetym tym zamówieniem ( wystawiony nie

wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert ),

- Aktualne zaswiadczenie z wlasciwego Urzedu Skarbowego potwierdzajacego,

ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków lub ze uzyskano

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty

zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji Urzedu

(wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu

skladania ofert ),

- Aktualne zaswiadczenie z wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace, ze

Wykonawca nie zalega z oplaceniem skladek na ubezpieczenia spoleczne

lub zdrowotne lub ze uzyskano przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci ( wystawione nie

wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert ),

- Aktualnainformacjez KrajowegoRejestruKarnegoalbo równowaznego

zaswiadczenia wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju

pochodzenia osoby w zakresie okreslonym w art.24 ust! pkt 4 - 8 ustawy

Prawo zamówien publicznych ( wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy

przed uplywem terminu skladania ofert),

c) wykaz minimum trzech zamówien - 3 obiektów o podobnym charakterze do

niniejszego zamówienia, zrealizowanychw ciagu ostatnich 3 lat,

f

(rozpoczetych i zakonczonych w okresie 2002-2004r.) ajezeli okres

prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie Zalacznik nr 2,

d) wykaz potencjalu produkcyjnego (Zalacznik nr 3) zawierajacy:
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- wykaz sprzetu i oprogramowania niezbednego do wykonania zadania.

- infonnacje o kadrze produkcyjnej przewidywanej do realizacji zadania

(liczebnosc i profil zawodowy).

- liste imienna kluczowego personelu technicznego (operatorów stacji

redakcyjnych). W zalaczeniu dokumenty nadania uprawnien w dziedzinie

geodezji i kartografii w zakresie l i 2, osób przeznaczonych do wykonania

zadania.

f) dowód wplacenia wadium,

g) podpisany wzór umowy (Zalacznik nr 6),

h) pelnomocnictwo do podpisywania oferty.

W przypadku skladania ofert na kilka zadan. nalezY je traktowac niezaleznie

tzn. konieczne jest wypelnienie odrebnych fonnularzy oferty cenowej (Zalacznika

nr l) dl~kazdego zaqania.

Uwa2a:

Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie Wykonawców, którzy

nie zlozyli oswiadczenia o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu lub

dokumentów potwierdzajacych spelnienie tych warunków (zgodnie z art. 24

ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówien publicznych)

Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii musza byc

poswiadczone za zgodnosc z oryginalem przez osoby uprawnione.

X. OFERTA WSPÓLNA

W przypadku, kiedy oferte sklada kilka podmiotów, oferta musi spelniac nastepujace

warunki:

wraz z oferta winna byc przedlozona umowa lub inny dokument

potwierdzajacy zawarcie konsorcjum, podpisane przez wszystkich partnerów, przy

czym termin, na jaki zostala zawarta umowa konsorcjum, nie moze byc krótszy niz

termin realizacji zamówienia,I)
!~
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- oferta winna byc podpisana przez kazdego partnera lub upowaznionego

partnera wiodacego,

- upowaznienie do pelnienie funkcji partnera wiodacego wymaga podpisu

prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z partnerów,

- podmioty wystepujace wspólnie ponosza solidarna odpowiedzialnosc za

niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan.

XI. SKLADANIE I OTWARCIE OFERT

1. Oryginal oferty nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiajacego w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18,pok. nr 219.

2. Termin skladania ofert uplywa w dniu 17.05.2005r.o godzinie 10.00.

Oferte zlozona po terminie zwraca sie bez otwierania po uplywie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 17.05.2005r. o godzinie 10.15 w siedzibie
Zamawiajacego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,pok. nr 225.

XII. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiajacy, zgodnie z art. 89 ust 1 ustawy- Prawo zamówien publicznych z dnia

29.01.2004 roku (Dz. U. Z 2004 r. Nr 19,poz. 177ze zm.) odrzuca oferte jezeli:

l. Jest niezgodna z ustawa;

2. Jej tresc nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3. Jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4. Zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5. Zostala zlozona przez Wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o

udzieleniu zamówienia;

6. Zawiera omylki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mozna poprawic na

podstawie art. 88 lub bledy w obliczeniu ceny;

l
r
\

7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzil

sie na poprawienie omylki rachunkowej w obliczeniu ceny:

8. Jest niewazna na podstawie odrebnych przepisów;



P
,II
I

11

XIII. UNIEW AZNIENIE PRZETARGU

Zamawiajacyuniewaznia przetarg na dane zadaniew przypadku, gdy:

- nie zlozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu;

cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, która zamawiajacy moze

przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia:

w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy -Prawo zamówien

publicznych, zostaly zlozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

- wystapila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub

wykonanie zamówienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo

wczesniej przewidziec;

postepowanie obarczone jest wada uniemozliwiajaca zawarcie waznej umowy w

sprawie zamówienia publicznego;

W przYpadku,jezeli suma cen naikorzvstnieiszvch ofert na poszczególne zadanie

przewYzszYkwote, która Zamawiaiacv przeznaczYlna finansowanie zamówienia,

przYjetezostana do realizacji zamówienia jednostki ewidencyjne (zadania) o nainizszych

cenach.

XIV. WYBÓR OFERTY

1. Zamawiajacy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert waznych oraz

ofert nie podlegajacych odrzuceniu, stosujac wylacznie zasady i kryteria

okreslone w niniejszej" Specyfikacji istotnych warunków zamówienia ".

2. Jedynym kryterium najkorzystniejszej oferty bedzie cena ryczaltowa brutto za

wykonanie poszczególnego zadania, skladajacego sie na przedmiot zamówienia.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty odbedzie sie oddzielnie dla kazdego zadania na

podstawie nastepujacego wzoru:

Nainizsza cena brutto x 100pkt x 100%
Badana cena brutto

4. Zamawiajacy zastosuje zaokraglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.

5. Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie o wyborze oferty pozostalych

r

Wykonawców, którzy ubiegali sie o udzielenie zamówienia wysylajac pisemna

informacje, podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, którego oferte wybrano

oraz Jej cene.
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Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiajacy doreczy niezwlocznie

wybranemu Wykonawcy.

xv. ZAWARCIE UMOWY

1. Wykonawca w przypadku wybrania jego oferty bedzie zobowiazany do

zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

2. Postanowieniaustalone w Warunkach technicznych i "Specyfikacji istotnych

warunków zamówienia" nie podlegaja negocjacjom.

XVI. POUCZENIE O SRODKACH ODWOLA WCZYCH

PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCOM

Wobec czynnosci podjetych przez zamawiajacego w toku postepowania oraz w

przypadku zaniechania przez zamawiajacego czynnosci, do której jest obowiazany na

podstawie ustawy (Prawo zamówien publicznych) mozna wniesc pisemny protest do

zamawiajacego. Protest wnosi sie w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca

powzial lub mógl powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego

wniesienia, z zastrzezeniem: protest dotyczacy postanowien specyfikacji istotnych

warunków zamówienia wnosi sie nie pózniej niz 3 dni przed uplywem terminu skladania

ofert. Protest uwaza sie za wniesiony z chwila, gdy doszedl on do zamawiajacego w taki

sposób, ze mógl zapoznac sie z jego trescia. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko

przed zawarciem umowy. Zamawiajacy odrzuca protest wniesiony po terminie.

Zal!czniki:

1. Formularz ofertowy - Zalacznik nr I

2. Oswiadczenie z art. 22 ust. I oraz art. 24 ust. I i ust 2 ustawy - Prawo

zamówien publicznych -Zalacznik nr 4

3. Wykazzamówien- Zalaczniknr 2

4. Wykaz potencjalu produkcyjnego - Zalacznik nr 3

5. Wzór umowy - Zalacznik nr 6

6. Warunki techniczne - Zalacznik nr 5
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Poznan, dnia 07.03.2005r.


