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BZP.KO-B.341-312/08                                                                                                     Radom, dn. 02.07.2008r. 
 
TABLICA OGŁOSZEŃ 

 
PREZYDENT MIASTA RADOMIA 
ogłasza przetarg nieograniczony 

o warto ści nie przekraczaj ącej wyra Ŝonej w złotych równowarto ści kwoty 206.000 euro 
na wykonanie mapy podziału działki poło Ŝonej w Radomiu przy ul. Czarnieckiego 

ogłoszenie umieszczono na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod nr: 148187-2008 
oraz na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego 

 

 

 

 

Zamieszczenie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

I. Zamawiaj ący: Gmina Miasta Radomia, ul. Jana Kilińskiego 30 
Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa. 

II. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
� jest udostępniona na stronie internetowej zamawiającego – www.bip.radom.pl  
� moŜe być odebrana osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Radomiu, w siedzibie Biura Zamówień 

Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30, pok. nr 1, 2, 3 (wejście od ul. śeromskiego 53, parter); 
� przesłana za zaliczeniem pocztowym – na prośbę skierowaną przez wykonawcę. 

III. Przedmiot zamówienia – usługi (CPV: 74.27.40.0 0-0): 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mapy podziału działki nr 92 (obręb I, ark. 14), połoŜonej w Radomiu 
przy ul. Czarnieckiego. 

IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupeł niających 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

V. Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert cz ęściowych  

Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.  

VI. Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

VII. Czas trwania zamówienia  
Termin wykonania zamówienia  - 40 dni od daty podpisania umowy. 

VIII. Wadium   

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

IX. O udzielenie zamówienia mog ą ubiega ć się wykonawcy, którzy: 
� Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, , tj.: posiadają świadectwo uprawnień zawodowych w zakresie 
rozgraniczania i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych 
zgodnie z art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

� Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia. 

� Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
� Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

X. Ocena spełniania warunków udziału w post ępowaniu   
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie metodą „zero-jedynkową”, na 
podstawie analizy dokumentów złoŜonych przez wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu oraz dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie tych warunków, tj. m.in.: 
� Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS 

potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek  
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

� Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
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� Kserokopia świadectwa uprawnień zawodowych w zakresie rozgraniczania i podziału nieruchomości 
(gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych zgodnie z art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 
1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

� W przypadku gdy realizacja przedmiotu zamówienia będzie powierzona osobom, którymi dysponuje 
wykonawca naleŜy załączyć dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby które będą uczestniczyć w  wykonaniu 
zamówienia posiadają wymagane i aktualne uprawnienia zawodowe w zakresie 2) rozgraniczania i podziału 
nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych zgodnie z art. 43 pkt 2 ustawy 
z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

XI. Kryterium oceny ofert  

NajniŜsza cena – 100%. 

XII. Zamawiaj ący przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej  przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Adres strony, na której przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: http://www.ppp.pwpw.pl  

XIII. Termin i miejsce składania ofert: 
� termin : 10.07.2008r. do godz. 10:30  
� miejsce : Biuro Zamówień Publicznych Urzędu  Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pok. nr 1, 2, 3 

(wejście od ul. śeromskiego 53, parter). 

XIV. Termin zwi ązania ofert ą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

XV. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 
� data i godzina : 10.07.2008r., godz.11:00  
� miejsce : Urząd Miejski w Radomiu, ul.Jana Kilińskiego 30 pok. 3 (parter, wejście od ul. śeromskiego 53) 

XVI. Zamawiaj ący nie zamierza zawiera ć umowy ramowej . 

XVII. Zamawiaj ący nie zamierza ustanawia ć dynamicznego systemu zakupów . 

XVIII. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:  
tel.: (0-48) 36-20-283;    Biuro Zamówień Publicznych:  
fax (0-48) 36-20-282,    Inspektor – Katarzyna Ośko-Bojanowicz 
e-mail: zzp@magistrat.radom.pl 
www.bip.radom.pl 


