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Kielce, dnia 17.11.2021 r. 

Rozeznanie rynku 

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 klasyfikacji gruntów. Przedmiot zamówienia obejmuje 1 zadanie, które należy 

zrealizować zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego: Opis 

przedmiotu zamówienia. Usługa powinna zostać wykonana według wymagań określonych  

w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w:  

- ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1899 z późn. zm.),  

- ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1990),  

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246).  

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże: 

1. że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą – klasyfikatorem, który: 

a)  ukończył kurs w zakresie gleboznawstwa lub gleboznawczej klasyfikacji gruntów lub też 

ukończył studia podyplomowe w zakresie gleboznawstwa lub gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów.  

b) posiada niezbędne doświadczenie, tj. należycie wykonał co najmniej 10 prac 

klasyfikacyjnych wykonanych na terenie powiatu kieleckiego lub na terenie innego 

powiatu lub posiada przynajmniej trzyletni okres praktyki przy wykonywaniu prac 

klasyfikacyjnych. 

 

Aby niniejszy warunek został uznany za spełniony, Wykonawca winien dołączyć do oferty 

Wykaz osób, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego rozeznania rynku skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, 

doświadczenia  oraz informacji  o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz dołączyć 

dyplom kursu lub ukończenia studiów oraz referencje potwierdzające należyte wykonanie 

usług lub zaświadczenie potwierdzające min. trzyletni okres praktyki przy wykonywaniu prac 

klasyfikacyjnych. 

2. Nie podlega wykluczeniu w sytuacjach wykazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.  

Na wykazanie braku podstaw wykluczenia, Wykonawca złoży wraz o ofertą, Oświadczenie  

o braku podstaw wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 6 do niniejszego rozeznania 

rynku. 
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Oferta winna zostać złożona na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do 

niniejszego rozeznania rynku.  

Kryterium przyjętym przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest 

najniższa cena – 100%.  

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca złoży wniosek do Starosty Kieleckiego  

o nadanie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z klasyfikacją gleboznawczą  

gruntów przeprowadzanych w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 178/2021 Starosty Kieleckiego  

z dnia 8 października 2021 r. w sprawie zasad udzielania przez Starostę Kieleckiego 

upoważnień do wykonywania czynności klasyfikatora gleboznawczej klasyfikacji gruntów na 

terenie powiatu kieleckiego. 

 

Jeżeli wniosek składany jest przez Wykonawcę pierwszy raz należy do niego dołączyć:  

1. kopię dyplomu ukończenia przez osobę wskazaną w Wykazie osób kursu w zakresie 

gleboznawstwa lub gleboznawczej klasyfikacji gruntów lub też ukończenia studiów 

podyplomowych w zakresie gleboznawstwa lub gleboznawczej klasyfikacji gruntów.  

2. zaświadczenie właściwego starosty o prawidłowym wykonaniu  przynajmniej 10 prac 

klasyfikacyjnych lub zaświadczenie pracodawcy potwierdzające przynajmniej trzyletni okres 

praktyki przy wykonywaniu prac klasyfikacyjnych.  

Po zweryfikowaniu dokumentów Starosta wyda w formie pisemnej upoważnienie dla 

klasyfikatora. Z Wykonawcą, który posiada upoważnionego klasyfikatora, zostanie podpisana 

umowa, zgodnie ze Wzorem umowy, będącym Załącznikiem nr 5 do niniejszego rozeznania 

rynku. 

Termin realizacji zamówienia: do 17 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. 

Termin związania niniejszą ofertą: 30 dni,  tj. do dnia 24.12.2021 r. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:  

 w sprawie przedmiotu zamówienia oraz uzyskania upoważnienia Starosty – Anna Dziopa, 

tel. 41 200 14 04,   

e-mail: dziopa.a@powiat.kielce.pl  

 w sprawie procedury rozeznania rynku – Teresa Jarząbek, tel. 41 200 13 20,   

e-mail: zamowienia@powiat.kielce.pl. 

Oferty należy przesłać do dnia 25.11.2021 r. na adres: zamowienia@powiat.kielce.pl jako 

skan podpisanych dokumentów. Oferty złożone po powyższym terminie nie będą 

rozpatrywane. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewyłonienia Wykonawcy po 

przeprowadzeniu niniejszego rozeznania rynku. 

 

Załączniki:  

 Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 
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 Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy, 

 Załącznik nr 3 – Wykaz osób, 

 Załącznik nr 4 – Zarządzenie nr 178/2021 Starosty Kieleckiego z dnia 8 października 2021 

r., 

 Załącznik nr 5 – Wzór umowy, 

 Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania. 

 

 

WICESTAROSTA TOMASZ PLEBAN 


