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 Z A P R O S Z E N I E  
 
 

Działając na podstawie art. 2 ust.1 pkt ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019r poz. 2019 z póź. zm.), niniejszym zapraszam do złożenia oferty cenowej na 
Opracowanie mapy do celów projektowych w ramach zadania: „Budowa ścieżki edukacyjno-
przyrodniczej w msc. Szewce, gm. Nowiny, woj. świętokrzyskie”. 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie map do celów projektowych w skali 1:500 dla obszaru 
wskazanego w załączniku nr 2 do zaproszenia.   

2. Mapy należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności spełniające 
kryteria opisane w art. 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2020 poz. 2052).  

3. Mapa służyć będą do wykonania projektów w zakresie lokalizacji wiaty wypoczynkowej.. 
4. Mapę należy przekazać w następującej ilości: 

a. Wersja papierowa – 4 egzemplarze. 

b. Wersja cyfrowa – płyta CD – 1 egzemplarz (format pliku dxf.) 
5. W ofercie cenowej ( wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia), należy 

podać cenę jednostkową brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 
6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena =100%. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
8. Termin związania ofertą – 30 dni.  
9. Przedmiot zlecenia należy wykonać do dnia 14.05.2021 r.  
10. Zlecenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie umowy której projekt stanowi załącznik nr 3 do 

zaproszenia.    
11. Do udzielania informacji dotyczących niniejszego postępowania osobą uprawnioną  jest:                       

Pan Tomasz Bucki – pok. Nr 38 II piętro, Tel. 347 – 50 – 85 w godz. 8:00 – 15:00 
12. Ofertę cenową należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej  w terminie do dnia 

04.03.2021 r do godz. 10.00. 
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