
WÓJT GMINY
ROKIETNICA
Znak sprawy: RG.6720.1.2015 Rokietnica dnia 31.07.15

ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY

l. Zamawiający: Gmina Rokietnica, woj. podkarpackie
adres: 37-562 Rokietnica 682, tel.! fax. : 16622 13 91, email: ugJokietnica@wp.pl

osoba prowadząca: Wiesław Kość, tel.! fax. : 16622 13 91

2. Przedmiot zamówienia: w związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podst. art. 4,
pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1163

z zm.) o wartości netto poniżej 30 000 € proszę o złożenie oferty na: Wykonanie usługi
konwersji dokumentów planistycznych tj. miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego (MPZP) oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego (SUiKZP) dla obszaru Gminy Rokietnica do postaci cyfrowej.

3. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Przetworzenie do postaci cyfrowej wektorowej wraz z tabelą atrybutów oraz rastrowej

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica:

4.1. Opracowanie dla miejscowych planów (2szt).:

- zeskanowanie MPZP;

- kalibracja skanów MPZP;

- wektoryzacja MPZP (powierzchnia ok. 4 ha);

- przygotowanie wszystkich planów do możliwości wyświetlania tekstu planu, uchwały

oraz legendy dla wybranego planu;

- przygotowanie do generowania wypisów i wyrysów (generowanie wyrysu dla dowolnie

wybranej działki uwzględniając skalę rysunku planu oraz dodatkowe informacje zawarte

na dokumencie wyrysu);

- automatyzacja projektu wypisu z edytowalnej wersji uchwały (np.doc.): po naciśnięciu

na wybraną działkę otrzymujemy plik z projektem wypisu;

- możliwość automatycznego wyszukiwania działek za pomocą dodatkowego paska

narzędzi programu: po wybraniu numeru działki mapa przeskaluje się do jej zasięgu oraz

otrzymamy informacje o wszystkich przeznaczeniach, symbolach oraz procentowym

udziale danego przeznaczenia w powierzchni wybranej działki;



- wdrożenie modułu do tworzenia i zarządzania rejestrami opracowań planistycznych;

4.2. Opracowanie dla studium:

- zeskanowanie studium;

- kalibracja skanu studium;

- przygotowanie studium do generowania wypisów iwyrysów;

Wykonawca powyższe dokumenty zgeoreferuje (skalibruje) do układu współrzędnych

1992, zwektoryzuje do postaci shapefile (shp) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca

2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późno

zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy.

4.3. Szkolenie jednorazowe z obsługi programu Wykonawca przeprowadzi w siedzibie

Zamawiającego.

4.4. Udostępnianie środowiska informatycznego, dostępnego przez przeglądarkę

internetową, w celu przechowywania i publikowania informacji przestrzennych

Zamawiającego (w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

oraz studium) na ogólnopolskim portalu oraz świadczenia usług WMS i WFS w sposób

zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4.5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu

niezbędne oprogramowanie typu desktop umożliwiające samodzielne zarządzanie

zawartością systemu oraz wprowadzanie aktualizacji w jego zawartość wraz z dwiema

bezterminowymi licencjami, wsparcie techniczne.

5. Termin wykonania: dwa m-ce po podpisaniu umowy

6. Okres gwarancji i rękojmi: min. 36 m-ce

7. Opis sposobu obliczania ceny

7.1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową

brutto za wykonanie I udzielenie przedmiotu zamówienia.

7.2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku oraz słownie.

7.3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu

zamówienia.

7.4. Podstawą wyboru oferty będzie kryterium:

- cena: max ilość 100 pkt.



8. Termin złożenia oferty.

8.1. Ofertę należy przekazać do zamawiającego w formie pisemnej, lub fax, email/ , w

terminie do dnia: 14.08.2015 , godz. 11 30

8.2. Termin związania z ofertą 30 dni

9. Informacje o formalnościach

9.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

9.2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o

wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

9.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,

Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez

przeprowadzania ich ponownej oceny.

9.4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej

określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.

9.5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych

uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania

przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

1. Formularz ofertowo- cenowy

Podpis zamawiającego

'WÓJT
pmtPy Rokietnica

.t!'g~~~.~~xrek



(nazwa, adres lub pieczątka wykonawcy, tel., fax i email)

...................... · dnia .

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie przez Gminę Rokietnica - do złożenia oferty

oferuję wykonanie zamówienia: Wykonanie usługi konwersji dokumentów
planistycznych tj. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) dla
obszaru Gminy Rokietnica do postaci cyfrowej.

1. Składamy niniejszą ofertę za cenę:

- netto: .

- podatek VAT: .

-brutto: .

słownie: .

1.I.Abonament roczny na serwer hostingowy z domeną za cenę:

- netto: .

- podatek VAT: .

-brutto: .

słownie: , '" .

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia: .

4. Okres gwarancji: .

5. Termin płatności faktury : .

6. Integralną częścią oferty będą:
- kosztorys ofertowy
" wykaz zrealizowanych podobnych robót w okresie ostatnich 3 lat.

WYKONAWCA (podpis)


