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Rozeznanie cenowe 
 

 Miasto Skierniewice zaprasza niniejszym do złożenia oferty na przetworzenie z wersji 

papierowej do wersji elektronicznej dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego z załadowaniem masowym opracowanych materiałów do systemu zarządzania 

zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK wersja 9, firmy GEOBID, wg zasad 

określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 2. 

Postępowanie prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na 

podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 

złotych 

 Termin wykonania prac ustala się do dnia 31 sierpień 2021 roku. 

 Pisemną ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (złącznik nr 1) na wskazany e-mail: 

kornelia.lipiec@um.skierniewice.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.06.2021r. do godz. 

12:00, oznaczoną hasłem „Skanowanie zasobu”. 

 

 

Załączniki: 

1. Oferta 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 

Z up. Prezydenta Miasta 

Naczelnik Wydziału Geodezji,  

Kartografii i Katastru  

p.o. Geodety Miasta 

     Anna Traczyk  
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Załącznik nr 1  

…………………………. 
/miejscowość, data/ 

Wykonawca: 

Nazwa………………………………………………… 

Adres………………………………………………….. 

NIP………………………REGON………………….. 

Telefon……………………Fax……………………… 

e-mail………………………………………………..… 

 

                              Urząd Miasta Skierniewice   

ul. Rynek 1,  

96 -100 Skierniewice  

GKK.271.8.2021 

 

O F E R T A 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: „Przetworzenie z wersji papierowej 

do wersji elektronicznej dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego    

z załadowaniem masowym opracowanych materiałów do systemu zarządzania zasobem 

geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK.” 

 

1. Składam ofertę zgodnie z zapytaniem ofertowym na wykonanie całego zadania za cenę: 

 

Razem brutto                                                                            .........................……...………zł 

 

słownie złotych : ...................................………………………………………………zł; 

 

 

2. Oświadczam, że: 

1) akceptuję warunki zapytania ofertowego i zobowiązuję się, w przypadku wyboru 

mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2) żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia.  

3) zdobyłam(em) konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz  przygotowania                

i złożenia oferty. 

4) posiadam wiedzę i doświadczenie pozwalające na wykonanie zamówienia, 

5) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia  

6) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia    

w terminie i na warunkach określonych w zaproszeniu. 

7) akceptuję załączony do niniejszego zapytania projekt umowy. 

8) przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta 

Skierniewice. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo 

do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania swoich danych. Więcej informacji 

znajdziesz na stronie bip.um.skierniewice.pl/komunikat Kontakt do Inspektora Ochrony 

Danych e-mail: iod@um.skierniewice.pl 

 

 

 

…………………………………….... 
(podpis/podpisy) 
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