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Gd.6641.21.2019.UM              Radom, dn. 08.07.2019 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA: 

aktualizację posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania C-GEO dla trzech 
stanowisk, na dwa kolejne lata od daty wygaśnięcia poprzedniej aktualizacji 

(ostatnia aktualizacja wygasła w październiku 2017 r.). 
 

(wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, 
o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych). 

 
 

I. Zamawiający: 
  Gmina Miasta Radomia 
  ul. Jana Kilińskiego 30 
  26 - 600 Radom 

 

  Wydział prowadzący: 

  Wydział Geodezji 
 

II.   Opis Przedmiot Zamówienia: 
 Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania C-GEO, 
 dla trzech stanowisk, na dwa kolejne lata od daty wygaśnięcia poprzedniej aktualizacji (ostatnia aktualizacja  
 wygasła w październiku 2017 r.). 
 Aktualizacja oprogramowania umożliwi korzystanie z najnowszych rozwiązań wprowadzanych przez  

       producenta tj. SOFTLINE PLUS Jerzy Biegalski. 
 

III.  Termin realizacji zamówienia:   w ciągu 10 dni od dnia złożenia zamówienia. 
 

IV.  Miejsce i termin złożenia ofert: 
  Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, (pok. 337) lub    

 e-mailem:  geodezja@umradom.pl w terminie do dnia 12 lipca 2019 roku do godz. 15.30. 
  Formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia. 
 
V.   Sposób oceny ofert: 

 Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. 
 

UWAGA: 
1. Zamawiający dokona poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w ten sposób, że jeżeli cena 

(na druku oferty) podana liczbą nie będzie odpowiadać cenie podanej słownie, przyjmie za prawidłową 
cenę podaną słownie. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego 
badania i oceny. 

 
VI. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami: 
Łukasz Horwat – Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Radomiu, tel. 48 36-20 567, 
e-mail: l.horwat@umradom.pl; 
Urszula Mieszczakowska – Starszy Inspektor Wieloosobowego Stanowiska ds. Obsługi Nieruchomości Urzędu 
Miejskiego w Radomiu, tel. 48 36-20 567. 

 
 
                Z up. PREZYDENTA MIASTA 
 

          mgr Łukasz Horwat 

                    ZASTĘPCA DYREKTORA 

        `                WYDZIAŁU GEODEZJI 


