
Kielce, dnia 06.07.2022 r. 

SR-II.272.2.252.2022 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Procedura prowadzona bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych 

w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych 
w Starostwie Powiatowym w Kielcach. 

Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach, zaprasza do udziału 
w postępowaniu na wykonanie prac geodezyjnych polegających na wykonaniu 
opracowania geodezyjnego zabudowanej części działki gruntu przekazanej na własność 
Skarbu Państwa położonej w obrębie 0021 Smyków w gminie Raków. 
Szczegółowy opis i zakres prac określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Prace geodezyjne, powinny zostać wykonane według wymagań określonych 
w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w: 
- Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 
1990 z późn. zm.), 
- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390 z późn. zm.), 
- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1429 z późn. zm.), 
- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie 
bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 1385). 
- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374), 
- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie 
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(Dz. U. poz. 820), 
- Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1062). 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 
1. Posiada wiedzę i doświadczenie, tj. należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, co najmniej jedną usługą wykonaną na zamówienie organu prowadzącego 
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, dotyczącą zakresu : 
- identycznego z będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, 
- lub dotyczącego aktualizacji rejestrów, bazy danych dotyczących obiektów z zakresu baz 
EGiB. 
Aby niniejszy warunek został uznany za spełniony, Wykonawca winien dołączyć do oferty 
Wykaz usług, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego oraz 
potwierdzenie należytego wykonania ww. usługi w postaci referencji lub innych dowodów 
potwierdzających, że usługa została wykonana należycie. A w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje potwierdzające ich należyte 



wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane 
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 
przedmiotowych referencji. 

2. Posiada lub dysponuje osobą posiadającą uprawienia zawodowe w dziedzinie geodezji 
i kartografii, w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.). 
Aby niniejszy warunek został uznany za spełniony, Wykonawca winien dołączyć do oferty 
Wykaz osób, zgodnie z Załącznikiem nr 6 oraz dokumenty potwierdzające posiadanie 
wymaganych uprawnień. 
3.Nie podlega wykluczeniu w sytuacjach wykazanych w art. 108 ust. 1, art. 109 ust.l pkt.4 
ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U. 2022 r., poz. 835). 

Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku Wykonawca składa: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania; 

2) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Informację z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

Oferta winna zostać złożona na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 
do niniejszego zapytania ofertowego. 
Do oferty należy załączyć: 

1) Wykaz usług-załącznik nr 3 
2) Referencje 
3) Wykaz osób - załącznik nr 6 
4) Dokument potwierdzający uprawnienia, o których mowa w ust. 2 powyżej, 
5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4 do niniejszego 

zapytania ofertowego 
6) KRS/CEDiG 
7) Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje osoba, która nie jest upoważniona 

w KRS/CEDiG. 
Kryterium przyjętym przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest 
najniższa cena. 

Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa, 
zgodnie ze Wzorem umowy, będącym Załącznikiem nr 5 do niniejszego zapytania 
ofertowego. 

Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy. 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 
• w sprawie przedmiotu zamówienia - Paweł Kowalczyk - Dyrektor Wydziału Geodezji 

i Gospodarki Nieruchomościami, Geodeta Powiatowy, tel. 41200 14 01, 
kowalczyk.p(a)powiat.kielce.pl 



• w sprawie procedury zapytania ofertowego - Iwona Bęben, tel. 41 200 13 71 e-mail: 
zamowienia(5)powiat.kieice.pl. 

Oferty należy przesłać do dnia 12.07.2022 r. na adres: zamowieniaPpowiat.kielce.pl 
lub faksem na nr: 41 200 12 10. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyłonienia Wykonawcy po przeprowadzeniu 
niniejszego zapytania ofertowego. 

Załączniki: 
- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, 
- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy, 
- Załącznik nr 3 - Wykaz usług, 
- Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania, 
- Załącznik nr 5-Wzór umowy, 
- Załącznik nr 6 - Wykaz osób. 


