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ZAPYTANIE OFERTOWE
000 Euro, Pn,
dla zamówienia publicznego o waftości nieprzekraczającej równowartoŚci 30

jak również zagrożonych tymi
,,Inwentaryzucja terenów, na których wyśępujq ruchy masowe ziemi
i terenów, na
ruchami orilz opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowYmi ziemi
których występujq te ruchy dla obszaru Miasta Kętłzyn i Gmtny wiejskiej KętrzYn",
Postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy

publicznych

z dniaż9 sĘcznia2004

r, Prawo zamówień

(t,j.Dz.IJ.zż0:l9r.,po. 1843)izgodniezwewnętrznymiuregulowaniami
ZamawiĄącego.

13I
Zamawiający: Powiat Kętrzyński, Plac Grunwa|dzki 1, 11-400 Kętrzyn, NIP: 742 I8 4ż

L

Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
ziemi orazterenów, na których te ruchY
1 . Ustalenie terenów zagrożonychruchami masowymi
występują, w oparciu o:

.
.
o
.
o

2.

3.

W},Wiad,

analizędostępnych materiałów archiwalnych,
analizQmateriałów kartograficznych,
andrizęmateriałów geologicznych,

ana|izg zdjęć lotniczych, map satelitarnych

i

ortofotomap (materiałów

teledetekcyjnych),
wizjg w terenie,

'
Wykonanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla terenu
Miasta Kętrzyn i Gminy wiejskiej Kętrzyn w systemie informacji przestrzennej (GIS) na
podkładzie topograficznym w skali 1:10 000, na której zostanąZaznaczone:
. tereny, na których występują ruchy masowe ziemi,
. tereny, na których wystąpiĘ ruchy masowe ziemi i są znane na podstawie badań
geologicznych lub przekazów historycznych,
. tereny zagrożone wystąpieniem ruchów masowych ziemi wynikających z budowy
geologicznej.
sporządzenie rejestru osuwisk i terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi dla
obszaru Miasta kętrzyn i Gminy wiejskiej kętrzyn, z uwzględnieniem:
. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia ż0 czerwca Ż007 r. w sPrawie
informacji doĘczących ruchów masowych zlemi (Dz. IJ. z 2007 r., Nr. I2I, Poz.

o

840),

instrukcji opracowania mapy osuwisk i terenów zagrożonychruchami ziemi w skali
1:10 000 Państwowego Ins§Ąutu Geologicznego,

Rejestr powinien byó opracowany w formie elektronicznejbazy danYch, w Powszechnie
dostępnym formacie i powinien zawierać:

.

dane graftczne w formie map,

.

kafty rejestracyjne terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i osuwisk.

Do

rejestru

naleĘ dołączyć opracowanie

zawierające wykaz materiałów

wykorzystywanych do wykonania przedmiotu zamówienia, charakterys§kę obszarów
narażonych na występowanie ruchów masowych ziemi i obszarów, na których
występują osuwiska, tabelaryczne zestawienie osuwisk i terenów zagrożonych ruchami
m asowymi ziemi (p ołożenie,numer działki, powierzchn i a, wym i ary, ocena zagro żenia),
propozycj ę mon itorin gu.

4.
5.

Wprowadzenie do bazy danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO Państwowego
InsĘĄutu Geologicznego w Warszawie karl rejestracyjnych osuwisk i kart rejestracyjnych
terenów zagrożonych.

Przed wprowadzeniem do bazy danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO
Państwowego Ins§tutu Geologicznego w Warszawie naleĘ uzyskać akceptację
koordynatora regionalnego.

II. Wymagania doĘczące nadzoru i koordynacji prac

będących przedmiotem zamówienia:

ZamawiĄący wymaga zaangażowania na kosź Wykonawcy koordynatorów
Państwowej SłużbyGeologicznej do weryfikacji merlĄorycznej przedmiotu zamówienia na
każdym z jego etapów, umożliwienie uczestnictwa Zamawiającego w pracach terenowych,
udostępnienie map i kart rejestracyjnych do wglądu Zamavłiającemu przed wprowadzeniem do
bazy SOPO.
Kosź weryfikacji merytorycznej przedmiotu zamówienia, ustalony przez Państwowy
Ins§tut Geologiczny
l2 600,00 zł brutto.

-

Państwowy Ins§tut Badawczy, Centrum Geozagrożeń, wynosi

III. Zakres i forma przekazania przedmiotu zamówienia:
1. Karty rejestracyjne terenów zagrożonych ruchami masowymi

2.
3.
4.

Wydruku+legz.CD,

i

osuwisk

- 2 egz.

Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi-Z egz.Wydruku +
egz.

1

CD

Opracowanie, zawierające wykaz materiałów, charakterys§kę osuwisk i terenów
zagrożonych ruchami masowymi ziemi, ich zestawienie tabelaryczne i propozycję ich
monitoringu -2 egz. Wydruku + 1 egz. CD
Baza danych w wersji numerycznej wprowadzona do bazy danych Systemu Osłony
Przęciwosuwiskowej.

fV. Termin wykonania zamówienia:
Do dnia 3l pńdziemikażOż\ r.

V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca ubiegający się o

zamówienie musi posiadać kwalifikacje zgodne

z obowiązującymi przepisami prawa. Jezeli Wykonawca nie dysponuje osobą/osobami,
posiadającymi stosowne kwalifikacje, to przedstawi pisemne zobowiązanie innych

podmiotów do udostepnienia osoby/osób, które będą uczestniczyć
zamówienia.

ż, Zamawiający

w

realizacji

nie wyraża zgody na zlecenie wykonania przedmiotu zamówienia

podwykonawcom.

VI. Miejsceo forma i termin składania ofert:
Termin składania ofert:
Do dnia 8 stycznia 2020 r., do godziny 12:00.
OfeĘ złożonepo terminie nie będą rozpatrywane. Oferent przed upływem terminu składania
ofeń moze zmienić lub wycofać swoja ofertę.

Miej sce składania ofert:

Starostwo Powiatowe

w Kętrzynie, Plac Grunwaldzki 1,

11-400 Kętrzyn, Biuro Obsługi

lnteresanta.
Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, kurierem lub złożonaosobiście.

Forma składania ofert:
Oferta w formie oryginału, musi znajdowaó się w zamkniętej kopercie, opatrzonej opisem:
,,Inwentaryzacja terenów, na których występują ruchy masowe ziemi jak równięz zagrożonych
tymi ruchami oraz opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
i terenów, na których występuj ą te ruchy dla obszaru Miasta Kętrzyn i Gminy wiej skiej Kętrzyn.
Nie otwieraó przed dniem 8 stycznia ż020 r., godz. Iż:00 ".

VII.

Sposób oceny ofeń:
1. Do oceny złożonychofefi zastosowane zostaną następujące kryteria ocen:
Kryterium: CENA
Waga kryterium: 100%
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ofefta, która będzie miałanajniższą cenę.

ż.

VIII. Informacje doĘczące wyboru najkorrystniejszej oferĘ i podpisania umowy:

1.

Zamawiający wybierze oferlę spełniającą wszystkie wymagania określoneniniejszym
zaproszeniem do składania ofert oraz zostanię lznana za najkorzystniejszą przy
podanym krlterium oceny.

ż. Ocena
3.

złożonych ofeń

i

wybór najkorzystniejszej

ofeĘ zostanie

dokonana

nięrwłocznie po otwarciu ofert dnia 8 sĘcznia żOż0r., godzina 13:00.

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożylt ofeĘ

o

wynikach postępowania zostaną

powiadomieni droga mailową.

IX. Informacje dodatkowe

1.

ż.
X.

:

Wykonawca ponosi wszelkie kosźy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Zamawiający, przed podpisaniem umowy, moze unieważnić postępowanie w każdej
chwili bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu:

Agata Kowalska-Skórka - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem,
tel. 089 75I I7 22,w godzinach 7:00-15:00

XI. Zńączniki:

1.

Fotmularz oferlowy

ż. Druk - osoby odpowiedzialne
3, Projekt umowy
4. Klauzula informacyjna

wzgĘem

za wykonanie zamówienia

