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Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiot zamówienia:

Wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500 dla inwestycji zlokalizowanych na terenach POSiR według 

poniższego wykazu:

Oddział Camping Malta ul. Krańcowa 98  - 9 ha

Oddział Malta ul. Wiankowa 3  -   3ha

Oddział Ośrodek Przywodny Rataje os.Piastowskie 101A  -  6,3 ha

Oddział Chwiałka ul. Chwiałkowskiego 34  -  8 ha 

Razem 26,3 ha.

 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) aktualizację terenu

b) pomiar sytuacyjny i wysokościowy obszaru aktualizowanego

c) pomiar urządzeń podziemnych i naziemnych

d) wykonanie mapy w wersji DWG i PDF

3. Mapy dla każdego z obszaru wykonane zostaną w wersji papierowej w 10 egzemplarzach oraz w wersji elek-
tronicznej w DWG ( 1 płyta) i PDF ( 1 płyta)

2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

pilny

3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli  dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji  (wymagane dokumenty -

jeżeli dotyczy):

 Wykonawca  winien  posiadać  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  ,  jeżeli  przepisy  prawa

nakładają obowiązek ich posiadania. Ponadto wykonawca winien wykazać się wiedzą i doświadczeniem. 

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium):

 czas realizacji zamówienia, cena, potwierdzone kwalifikacje i doświadczenie

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

    w ofercie należy podać propozycję wysokości  wynagrodzenia netto  wraz z terminem realizacji zamówienia , 

dołączyć dokumenty potwierdzające doświadczenie i kwalifikacje,  oświadczenie, że składający ofertę 

zapoznał się z obiektem.

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

oferty należy składać w terminie do dnia 12.02.2016r.  do godz.10:00

Oferty  wysyłane  drogą  elektroniczną  należy  wysyłać  na  adres  e-mail:  i.olszewska@posir.poznan.pl oraz

a.kras@posir.poznan.pl 

Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR – liczy się termin wpływu oferty do

sekretariatu.

Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

mailto:a.kras@posir.poznan.pl
mailto:i.olszewska@posir.poznan.pl


Andrzej Kras  tel.  501 302 863 oraz Iwona Olszewska tel 503 113 278.

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo

zamówień publicznych.

……………………………………………………..…
data i podpis Kierownika Oddziału/Działu/Samodzielnego 

stanowiska

             


	Nr sprawy: NT.6.2006.1.3.2016 Poznań, dnia 04.02.2016r.

