Pabianice, 13 listopada 2018 r.
Zamawiający:
Miasto Pabianice
ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
I. ZAMAWIAJĄCY – Miasto Pabianice – Pabianice ul. Zamkowa 16,
zaprasza do złożenia oferty na:
opracowanie fotoplanów ukośnych wraz z serwisem internetowym do ich publikacji
i oprogramowaniem klasy desktop GIS umożliwiającym pracę na danych rastrowych
i chmurze punktów.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Opracowanie fotoplanów:
1) na podstawie kompletu zdjęć (ok. 9 000 sztuk) będących w posiadaniu Zamawiającego
Wykonawca opracuje cztery fotoplany ukośne dla każdego kierunku (północny,
południowy, wschodni i zachodni) i pionowy w barwach rzeczywistych – RGB w
układzie płaskich współrzędnych prostokątnych PL-2000 strefa 6;
2) opracowane fotoplany muszą się charakteryzować następującymi parametrami
technicznymi i dokładnościowymi:
a) układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000,
b) terenowy rozmiar piksela:
- dla fotoplanu ukośnego: 0.1 m,
- dla fotoplanu pionowego: 0.1 m,
Poprzez rozmiar piksela rozumie się wielkość jednego piksela (długość i szerokość)
w jednostkach terenowych,
c) średni błąd lokalizacyjny:
- dla fotoplanów ukośnych 6 pikseli (GSD),
- dla fotoplanu pionowego 3-5 pikseli (GSD),
d) zapis w trybie trójwarstwowym z głębią 24 bit/piksel (8 bit/piksel dla każdego
wyciągu barwnego),
e) archiwizacja w modułach obszarowych dla układu PL-2000 odpowiadających
prostokątnym obszarom sekcji mapy w skali 1:2000, w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych PL-2000, bez marginesu,
f) zapis modułów fotoplanów odpowiadających prostokątnym obszarom sekcji mapy w
formacie GeoTIFF z kompresją objętościową 4-5 razy, z pełną piramidą obrazową
i tailowaniem 256. Dla każdego pliku należy dołączyć plik w formacie TFW,
zawierający dane georeferencyjne pozwalające na odczytanie pliku przez narzędzia
nie obsługujące formatu GeoTIFF;
3) dla wytworzenia fotoplanu w układzie współrzędnych PL-2000 Wykonawca dokona
ortorektyfikacji w oparciu o wyniki aerotriangulacji i z wykorzystaniem NMT w układzie
współrzędnych PL-2000;
4) Wykonawca wykorzysta do ortorektyfikacji wszystkie zdjęcia pokrywające obszar
opracowania, niedopuszczalna jest ortorektyfikacja tylko co drugiego zdjęcia w szeregu;
5) do ortorektyfikacji Wykonawca wykorzysta NMT wytworzony wg nn. SOPZ. Model ten
dla celów ortorektyfikacji zostanie uzupełniony o pomiar elementów „wystających”
ponad teren (takich jak wiadukty, mosty), dla prawidłowego ich odwzorowania na
fotoplanie;
6) wszystkie zdjęcia podlegające ortoprzetworzeniu należy poddać procesowi korekcji
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radiometrycznej, tzn. wprowadzić korekcję wyrównującą kontrast w obszarze zdjęcia.
Wykonawca ujednolici zdjęcia radiometrycznie także w ramach całego bloku tak, aby
zminimalizować różnice sąsiadujących ortoobrazów pod względem tonalnym, barw
i kontrastów tak, aby można je łączyć bez niekorzystnych efektów wizualnych;
7) ortoobrazy należy mozaikować tak, aby pod względem radiometrycznym tworzyły
jednolitą powierzchniowo całość;
8) linie mozaikowania ortoobrazów należy definiować tak by maksymalnie wykorzystać
nadirową część zdjęcia i jednocześnie wykorzystać naturalne obiekty liniowe. Linie
mozaikowania powinny biec po obrazie terenu, omijając obiekty wysokie (np. budynki,
drzewa) oraz cienie. Podczas definiowania linii mozaikowania należy brać pod uwagę
przesunięcia radialne, pochylenia budynków, drzew, kierunek cieni, aby wykonany
fotoplan charakteryzował się jak najlepszą jakością;
9) Wykonawca wykona mozaikowanie i wyrównanie tonalne fotoplanu tak, aby:
a) nie było różnic tonalnych pomiędzy modułami (arkuszami dla całego obszaru
opracowania),
b) nie było różnic tonalnych i geometrycznych na granicach modułów,
c) nie było błędów mozaikowania w pasach mozaikowania w postaci zniekształceń, czy
rozciągnięć obiektów,
d) Wykonawca zobowiązany jest do wyeliminowania zniekształceń w miejscach dużych
załamań NMT. W szczególności dotyczy to zniekształceń obrazu obiektów
inżynierskich,
e) dokładność bezwzględna opracowania na poziomie 2 m;
10) Wykonawca ustali odpowiednią kolorystykę, jasność, kontrast zbiorów tak, aby zapewnić
bardzo dobrą czytelność treści fotoplanów. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby
w wyniku procesu wyrównania tonalnego uzyskać obrazy kontrastowe, bez utraty
informacji w światłach i cieniach;
11) Wykonawca dokona podziału na moduły w procesie wtórnym, przeprowadzanym po
uzyskaniu jednego ciągłego ortoobrazu na całym obszarze opracowania;
12) Zakres opracowania: Miasto Pabianice w granicach administracyjnych + 100 m bufor
wokół;
13) wszystkie produkty finalne realizacji zamówienia zostaną wykonane i dostarczone
w układzie współrzędnych PUWG 2000 pas 6, południk środkowy 18o,, w układzie
wysokościowym Kronsztad 86;
14) do opracowania produktów finalnych przedmiotowego zamówienia zostaną
wykorzystanie cyfrowe zdjęcia lotnicze w barwach naturalnych (RGB) oraz dane
wysokościowe LIDAR pozyskane wiosną 2018 roku, będące w posiadaniu
Zamawiającego.
2. Internetowy portal do publikacji fotoplanów ukośnych i pionowych oraz ich przeglądania:
1) Wykonawca jest zobowiązany do internetowej publikacji fotoplanów ukośnych
i pionowego wraz z instalacją i utrzymaniem na infrastrukturze serwerowej Wykonawcy
lub podmiotów trzecich, na koszt Wykonawcy, przez okres jednego roku, licząc od dnia
odbioru przedmiotu zamówienia. Na koniec tego okresu lub w dowolnym terminie przed
końcem tego okresu wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zagwarantuje
możliwość przeniesienia i na żądanie Zamawiającego dokona przeniesienia na swój koszt
aplikacji z danymi do środowiska serwerowego Zamawiającego;
2) w przypadku udostępnienia portalu na infrastrukturze serwerowej Wykonawcy lub
podmiotów trzecich na koszt Wykonawcy, Wykonawca zapewni dostępność portalu na
poziomie co najmniej 99% SLA w skali roku;
3) wymagana funkcjonalność portalu:
a) wyszukiwanie lokalizacji po adresie,
b) synchroniczne przeglądanie w oknie przeglądarki fotoplanu pionowego oraz
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fotoplanów ukośnych wykonanych ze zdjęć ukośnych dla każdego kierunku
N, S, W, E,
c) płynne nawigowanie w różnych kierunkach z opcją powiększenia i pomniejszenia
wyświetlanych danych (dostosowane do maksymalnej rozdzielczości danych
rastrowych),
d) powiększanie prostokątem wybranego fragmentu,
e) wykonywanie pomiarów długości, powierzchni oraz wysokości na fotoplanach
ukośnych,
f) generowanie odnośnika do wybranego przez użytkownika fotoplanu, jego zakresu,
skali i udostępnienie go,
g) menu kontekstowe pod prawym przyciskiem myszy (pomiary i link do aktualnie
wyświetlanego widoku),
h) możliwość pomiaru długości (odcinka i ścieżki), powierzchni oraz wysokości na
fotoplanach ukośnych,
i) możliwość włączenia okna podglądu synchronizowanego z oknem głównym mapy,
prezentującego podstawową, wektorową mapę miasta (mapka lokalizacyjna –
materiał referencyjny),
j) synchronizowane, domyślne oraz dostępne do wyboru obracanie fotoplanów
ukośnych w kierunkach N, S, W, E zapewniające widok:
- (1) obserwowanych, pochylonych obiektów zawsze w kierunku góry ekranu,
- (2) zsynchronizowany z oknami podglądu dostępnymi na żądanie
(włączenie/wyłącznie) dla każdego widoku N, S, W, E fotoplanów ukośnych,
k) interaktywne wyświetlanie współrzędnych w PL-2000 oraz WGS;
4) Rozwiązanie informatyczne:
a) aplikacja ma być oparta na technologii umożliwiającej płynne przesuwanie
wyświetlanej zawartości okna mapy bez widocznych opóźnień,
b) aplikacja powinna funkcjonować w większości popularnych przeglądarek
internetowych (np.: IE, Chrome, FireFox) bez konieczności instalacji dodatkowych
„wtyczek” po stronie użytkowników,
c) nielimitowana liczba jednoczesnych użytkowników i komputerów,
d) aplikacja ma być dostosowana do instalacji w środowisku Windows Server i Linux,
e) wymagania wydajnościowe względem serwera nie powinny przekraczać
jednoprocesorowej maszyny średniej klasy z zasobem dyskowym do 2 TB,
f) interfejs zewnętrzny spersonalizowany poprzez dodanie np. własnej nazwy, herbu czy
tytułu na pasku przeglądarki,
g) wszystkie dane rastrowe trwale zabezpieczone znakiem wodnym uzgodnionym
z Zamawiającym,
h) wymagana 12 miesięczna opieka techniczna i gwarancja na poprawność działania
portalu.
3. Dostarczenie oprogramowania umożliwiającego pracę na danych rastrowych oraz chmurze
punktów (3 licencje) o poniższej funkcjonalności:
1) możliwość odczytu i wyświetlanie chmur punktów (pliki tekstowe i binarne) oraz plików
rastrowych co najmniej w formatach JPG, JPEG, TIF, TIFF, ECW;
2) możliwość tworzenia modeli 3D na podstawie chmur punktów;
3) możliwość wyświetlania wielu okien z obsługą 3D i edycji każdego okna (co najmniej
obrót, przesunięcie, powiększenie, definicja skali) oraz definiowania widoku kamery;
4) możliwość definiowania przekroju w widoku 3D, w tym przekroju łamanego o dowolnej
długości i możliwości dynamicznego przesuwania;
5) możliwość pomiaru odległości 3D oraz pomiaru powierzchni;
6) możliwość zaznaczania markerami wektorowymi;
7) możliwość tworzenia dokumentu do wydruku (ustawienie skali, definiowanie rozmiaru
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papieru, wymiarowanie, opisy, siatka podziału);
8) możliwość zapisu do plików graficznych co najmniej JPG, PNG, BMP, TIF i TIFF oraz
eksportowania do plików wektorowych co najmniej do dxf;
9) możliwość edycji chmury punktów i ich manualnej klasyfikacji (1 licencja);
III.
WARUNKI FINANSOWE ROZLICZEŃ:
1. podstawą wystawienia faktur za wykonane prace będą obustronnie podpisane protokoły
odbioru bez uwag;
2. wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału
prawidłowo wystawionej faktury;
3. podane w ofercie wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie
obowiązywania umowy;
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
IV.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY ZREALIZOWAĆ ZAMÓWIENIE ZGODNIE
Z OBOWIĄZUJĄCYMI W TYM ZAKRESIE PRZEPISAMI PRAWA.

V.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA WYMAGANY:
1. zakres rozdział II ust. 1 i 3 – do dnia 27.12.2018 r.
2. zakres rozdział II ust. 2
– do dnia 28.02.2019 r.
VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. są w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia;
3. posiadają odpowiednią zdolność techniczną i zawodową.
2. Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy oraz
potwierdzenie warunku zdolności technicznej i zawodowej przez wykazanie, że w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,
zrealizował co najmniej 3 usługi polegające na opracowaniu fotoplanów ukośnych.
VII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Dokumenty wymagane od Wykonawców: formularz oferty wraz z załącznikami,
potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych z rozdziale VI:
1) Wszystkie ww. dokumenty (o ile to jest konieczne) składać należy w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
2) W przypadku podpisywania dokumentów ofertowych przez pełnomocnika, wymagane
jest złożenie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno zawierać zakres
i zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;
3) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o wykonanie zamówienia dokumenty i oświadczenia przywołane w niniejszym rozdziale,
ust. 1 pkt 6 lit. a, składa każdy z Wykonawców, pozostałe dokumenty i oświadczenia
winny być złożone co najmniej przez jednego z tych Wykonawców;
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające
spełnianie tych warunków. Ponadto ustanawiają oni Pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich
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w postępowaniu i zawarcia umowy o realizację zamówienia. Zaleca się, aby
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców winno być załączone do
oferty;
5) W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum wszelka korespondencja prowadzona
będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem);
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są
zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę) zawierające
w swojej treści minimum następujące postanowienia:
a) określenie celu gospodarczego i zasad reprezentacji oraz odpowiedzialności w sposób
czytelny, nie budzący żadnej wątpliwości,
b) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu
pozostałych przy realizacji zamówienia,
c) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego minimum okres realizacji
przedmiotu zamówienia oraz rękojmi i gwarancji.
VIII.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami w języku polskim - w formie
pisemnej. Dopuszcza się inną formę porozumiewania się (poczta elektroniczna, faks)
z zastrzeżeniem, że wszelkie oświadczenia i dokumenty (w szczególności zapytania do treści
zaproszenia) zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na piśmie. Każda ze stron
może żądać niezwłocznego potwierdzenia na piśmie otrzymania korespondencji, nie mniej
nie jest to warunkiem koniecznym do powzięcia wiadomości o zaistniałym fakcie.
2. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez
Wykonawcę zostało doręczone mu w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy
z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia
otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony
powyżej oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.
3. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: – Anna Szumigaj
– tel. (42)2254638, fax (42)2254626,
email:
aszumigaj@um.pabianice.pl
urbanistyka@um.pabianice.pl
IX.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

X.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
1. Wszystkie dokumenty ofertowe powinny być sporządzone w języku polskim, pod rygorem
nieważności.
2. Dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kserokopiach potwierdzonych przez
Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania danego podmiotu gospodarczego).
3. Zamawiający oczekuje wyłącznie aktualnych dokumentów przedstawiających stan faktyczny
na dzień złożenia oferty.
4. Oferta winna być sporządzona czytelnym pismem.
5. Oferta winna być trwale spięta.
6. Każda zapisana lub zadrukowana strona oferty winna być ponumerowana i podpisana przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
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7. Wykonawca przedstawia dokumentację ofertową zawierającą dokumenty i oświadczenia
określone w zaproszeniu oraz ofertę według załączonego wzoru z uwzględnieniem
następujących uwag:
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych;
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. W przypadku
złożenia takiej oferty przez Wykonawcę zostanie on wyłączony z postępowania;
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych. W przypadku
złożenia takiej oferty przez Wykonawcę zostanie on wyłączony z postępowania;
4) Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Oferta może zawierać tylko jedną cenę
przedmiotu zamówienia. W przeciwnym wypadku Wykonawca zostanie wyłączony
z postępowania;
5) cenę oferty stanowić będzie wartość brutto, jaka zostanie umieszczona w ofercie;
6) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
7) zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
XI.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej
danymi Wykonawcy oraz opisem „OFERTA NA WYKONANIE FOTOPLANÓW WRAZ Z
SERWISEM INTERNETOWYM ORAZ DOSTARCZENIE OPROGRAMOWANIA
KLASY DESKTOP GIS - NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 30.11.2018 ROKU” i złożyć
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Pabianicach, z siedzibą: 95-200
Pabianice, ul. Zamkowa 16 do dnia 30.11.2018 r. do godz. 12:00 lub przesłać pocztą na adres
Zamawiającego: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice
(z zastrzeżeniem, że liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego). Wszystkie oferty
otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone bez ich
otwierania.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.11.2018 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim
w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
przedłużyć termin składania ofert, np. w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia
w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści
zaproszenia do składania ofert.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu
składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana
oferta z dopiskiem: „ZMIANA/WYCOFANIE”.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. W trakcie otwarcia ofert, Zamawiający podaje imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres
(siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny
oferty.
7. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonywanych poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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XII.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich
(PLN).
2. Cena brutto winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
3. Całkowita cena brutto wykonania zamówienia publicznego musi być wyrażona liczbowo
i słownie oraz podana wartość musi być z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wykonawca wypełnia formularz oferty wpisując do niego cenę brutto przedmiotu
zamówienia.
5. Do kryterium wyboru brana jest pod uwagę cena brutto przedmiotu zamówienia.
6. Zaproponowana przez Wykonawcę cena przedmiotu zamówienia jest stała i nie podlega
zmianom w trakcie realizacji umowy.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez Wykonawcę w ofercie wyrażoną
słownie oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie.
8. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego
wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT. Wykonawca zobowiązany
jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku,
wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
XIII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami: cena 100%
2. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostałe proporcjonalnie
mniej, obliczone według wzoru:
Cena min imum
 100
x=
Cenai
gdzie: cenai jest ceną badanej oferty.
3. Do ww. wzoru będą wstawiane ceny ofert brutto.
XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania
zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której
mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie
internetowej bip.um.pabianice.pl.
XV.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIE OFERTY

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
c) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
d) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

….……………………………………………
Data i podpis kierownika Zamawiającego

8

Załącznik Nr 1
do Zaproszenia do składania ofert
………..………………., ………… 2018 r.
Wykonawca:
…………………………………………………
…………………………………………………
Zamawiający:
Miasto Pabianice
ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice
OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:
opracowanie fotoplanów ukośnych wraz z serwisem internetowym do ich publikacji
i oprogramowaniem klasy desktop GIS umożliwiającym pracę na danych
rastrowych i chmurze punktów.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu
zamówienia, za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w kwocie: ..................................... zł
(słownie:......................................................................................................................).
2. Akceptujemy terminy realizacji zamówienia określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty”
3. Oświadczamy, że
a) akceptujemy zapisy i warunki określone „Zaproszeniu do złożenia oferty” i zobowiązujemy
się, w przypadku przyjęcia naszej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach.
b) powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru
niniejszej oferty;
c) zamówienie wykonamy samodzielnie*/przy udziale podwykonawców*, którym
powierzamy do wykonania:
…....................................................................................................
4. Akceptujemy:
a) przedstawioną formę finansowania i terminy płatności faktur określone przez
Zamawiającego,
b) wskazany w zaproszeniu czas związania ofertą,
5. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do
podpisania umowy na warunkach zawartych w „Zaproszeniu do składania ofert”, w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Załącznikami do oferty są:
a) ………………………………………………………….
b) ………………………………………………………….
c) ………………………………………………………….
d) ………………………………………………………….

……………………………………....
(data, podpis i pieczęć Wykonawcy)

9

