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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:

Dostawę licencji na oprogramowanie systemowe umożliwiające wektoryzację i przestrzenne przedstawianie
danych na stronach WWW oraz budowę kompletnych portali mapowych. Zamówienie realizowane iest w

ramach projektu „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania
nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich” i jest finansowane ze środków UE.

(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 2001 r. – Prawo zamówień publicznych,

w związku z czym Zamawiający nie stosuje w przypadku przedmiotowego zamówienia
przepisów cytowanej wyżej ustawy).

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

Wydział prowadzący:
Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych

II. Opis Przedmiot Zamówienia:

1. System powinien umożliwiać budowę projektów i ich dalszą publikację poprzez prezentowanie danych w postaci
map (zarówno rastrowych i  jak wektorowych)  jak również prezentację opisów map i  poszczególnych obiektów
zarówno w formie tekstowej jak i mutlimedialnej. W szczególności program musi umożliwiać publikowanie:
- planów miast (w tym ortofotomap)
- danych ewidencyjnych ( w tym własnościowych)
- planów zagospodarowania przestrzennego
- opracowań geologicznych i geofizycznych
- danych dotyczących infrastruktury sieciowej
- informacji planistycznych i urbanistycznych
- informacji turystycznych oraz innych o charakterze ogólnomiejskim

2. System musi  umożliwiać obsługę danych wejściowych co najmniej  w formatach: shapefile, TIFF, geoTIFF, ASCII
GRID, MrSID, KML, KMZ, GML, GPX, DGN, DXF.

3. System musi umozliwiać podłączanie usług zewnętrznych w postaci WMS/WMSC oraz WFS poprzez import danych
lub ich konwersję.

4. System nie powinien narzucać własnego limitu ilości ani wielkości obsługiwanych warstw.
5. System powinien umożliwiać budowę dowolnej liczby portali mapowych dostępnych publicznie oraz wewnętrznych

a  także  zabezpieczenie  dostępu  do  nich  poprzez  możliwość  zakładania  kont  użytkowników,  zabezpieczonych
indywidualnymi hasłami.

6. System  powinien  zapewnić  możliwośc  współpracy  z  systemami  operacyjnymi  (Linux,  MS  Windows,  IOS)  oraz
przeglądarkami internetowymi (Internet Explorer, Firefox, Opera, Opera Mobile, Google Chrome).

7. System  powinien  zawierać  funkcje  bazodanowe  dla  obiektów  objętych  opracowaniem  
w szczególnosci przez dodawanie, usuwanie, zmiany nazw kolumn, edycję atrybutów, etykietowanie oraz funkcje
obliczeniowe  w  tym  oparte  na   geometrii  obiektów.  Ponadto  powinien  być  wyposażony  w  funkcję  selekcji  –
zaznaczania obiektów spełniających określone warunki opisane w bazie danych.

8. System powinien umożliwiać drukowanie poprzez graficzną budowę wyglądu wydruku oraz eksport wydruku do
innego formatu (np. TIFF) z zachowaniem georeferencji.

9. System  powinien  zapewnić  możliwośc  edycji  –  tworzenia  nowych  warstw  wektorowych  w  oparciu
o  geometrię  punktową,  liniową  i  poligonową.  Powinien  być  również  wyposażony  w  narzędzia  rysujące  oraz
narzędzia umożliwiające edycję już narysowanych obiektów.

10. System powinien posiadać narzędzie umożliwiające nadawanie georeferencji plikom rastrowym.
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11. System powinien posiadać narzędzia statystyczne i obliczeniowe - w tym również pozwalające na dokonywanie
co najmniej pomiarów powierzchni, odległości, obwodów i współrzędnych geograficznych.  

12. System  powinien  umozliwić  użytkownikowi  wyszukiwanie  obiektów  po  dowolonej  liczbie  
i zakresie  atrybutów.

13. System  powinien  umożliwiać  transformację  warstw  pomiedzy  odwzorowaniami  kartograficznymi  oraz
geograficznymi dla warstw wektorowych oraz rastrowych w zakresie stosowanych w Polsce układów odniesienia. 

14. Warstwy w programie powinny być wyświetlane niezależnie od siebie.
15. System powinien zapewnić obsługę przezroczystości warstw w pełnym zakresie.
16. System powinien umozliwić pracę na urządzeniach mobilnych.
17. System powinien posiadać możliwość generowania linków internetowych niezaleznie dla każdej warstwy i obiektu.
18. System powinien  zapewniać  możliwość  budowy własnych stylów w oparciu  o  pliki  XML jak  również  powinien

zawierać własną bazę stylów dla publikowanych warstw i obiektów.
19. System powinien zawierać możliwość definiowania pól metadanych dla publikowanych usług.
20. Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  na  sprzęcie  komputerowym  zamawiającego  oprogramowanie  wraz

z licencjami umożliwiającymi jednoczesną pracę na 3 stanowiskach w zakresie edycji  oraz na 2 stanowiskach  
w zakresie publikacji w serwisach WWW. 

21. Do oprogramowania dołączona będzie dokumentacja użytkownika i instalatora.
22. W ramach opieki  autorskiej  Wykonawca zapewni  dostęp  do aktualizacji  i  nowych  wersji  oprogramowania  oraz

będzie  udzielał  zdalnej  pomocy  w  eksploatacji  programu  w  dni  robocze
w  godzinach  od  8.00  do  15.30  -  przez  cały  czas  sprawowania  opieki  (zgodnie  z  zapisami  umowy)
w okresie zgodnym ze złożoną ofertą.

23. W  okresie  sprawowania  opieki  autorskiej  Wykonawca  będzie  wprowadzał  wszelkie  zmiany
w  Oprogramowaniu  wynikające  ze  zmiany  przepisów  prawnych,  tak  aby  zapewnić  funkcjonowanie  programu
w  zmienionym  stanie  prawnym -  bez  zakłóceń  wykonywania  pracy  w  komórkach  Zamawiającego  oraz  będzie
przekazywał  Zamawiającemu  (pracownikom  Zamawiającego)  wiedzę  z  zakresu  optymalnego  wykorzystania
możliwości wdrożonego Programu.

III.  Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu:

Oceny spełnienia przedmiotowego warunku, Zamawiający dokona na podstawie złożonego oświadczenia o którym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) Kompetencje  lub  uprawnienia  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile  wynika  to

z odrębnych przepisów.
b) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
c) Zdolność techniczna lub zawodowa.

W tym celu należy podpisać załączone oświadczenie – załącznik Nr 1.

IV.  Termin realizacji zamówienia: do dnia 17 marca 2020 roku.

V.  Miejsce i termin złożenia ofert:

 Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom, (pok. 249) lub e-mailem:    
 wnp@umradom.pl – obowiązuje podpis kwalifikowany, w terminie do dnia 20 lutego 2020 roku do godz. 15.30. 
 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lutego 2020 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego – pok. 298 przy ul.  

  Żeromskiego 53, 26-600 Radom

 Formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

VI.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w procentach)

Cena (obowiązkowa) - 60% 
      Możliwość jednoczesnej pracy na więcej niż trzech stanowiskach (praca sieciowa)  – 10%

Okres opieki autorskiej (w latach) – 30 %

Sposób oceny oferty:
Kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według wzoru:
a) CENA
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Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma maksymalną ilość punktów – 60
Pozostałe oferty otrzymają ocenę wg formuły:

C=(c min./C oferty) x 60
Co oznacza:

C- ilość punktów dla danej oferty
C min. -  cena brutto najtańszej oferty
C oferty – cena brutto danej oferty
60 – waga kryterium wyboru

b) Możliwość jednoczesnej pracy na więcej niż trzech stanowiskach (praca sieciowa)

Możliwość jednoczesnej pracy na więcej niż trzech stanowiskach (praca sieciowa)  – 10 pkt
Brak możliwości jednoczesnej pracy na więcej niż trzech stanowiskach (praca sieciowa)   -    0 pkt

c) Okres opieki autorskiej (w latach):

Okres opieki autorskiej (w latach): Ilość uzyskanych punktów w kryterium

Do 1 roku 0 pkt

2 lata 10 pkt

3 lata 20 pkt

Powyżej 3 lat 30 pkt

Umowa  zostanie  zawarta  z  dostawcą,  którego  oferta  uzyska  najwyższą  sumę  punktów  we  wszystkich
kryteriach.

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  zawarcia umowy Zamawiający może wybrać

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
3. Wykonawca zostanie poproszony o złożenie oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z innymi

oferentami.

VII. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

Dariusz Blachliński – Inspektor Koordynator w Wydziale Obsługi Nieruchomości Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu,
tel. 48 36 20 218.
Bartłomiej Wulczyński – Referent w Wydziale Obsługi Nieruchomości Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu, tel. 48 36
20 218.

PREZYDENT MIASTA

               Radosław Witkowski            
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