
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

16-04-2018

Termin składania ofert

26-04-2018

Numer ogłoszenia

1104622

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 26.04.2018r. do godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, pok. 219,
posiadającej oznaczenie: „ZAPYTANIE CENOWE – usługi weryfikacji - sprawowanie funkcji Inspektora
Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania dotyczącego realizacji umowy
GKG.GO.2130.1.2018 z dnia 12.01.2018r.”
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.04.2018r. o godz. 10.15.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert (sala 117a).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1. W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: • Pani Joanna Muszyńska (Zastępca Dyrektora
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) tel. 61-8-410-623, od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00-15.00, 2. W sprawach procedury dotyczącej postępowania: • Pani Anna
Wojtkowiak (Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego)tel. 61-8-410-508, w poniedziałki w
godz. 9.00-17.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00, • Pani Izabela Marek (Specjalista) tel.
61-2-269-228, w poniedziałki w godz. 9.00-17.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1. W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: • Pani Joanna Muszyńska (Zastępca Dyrektora
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) tel. 61-8-410-623, od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00-15.00, 2. W sprawach procedury dotyczącej postępowania: • Pani Anna
Wojtkowiak (Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego)tel. 61-8-410-508, w poniedziałki w
godz. 9.00-17.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00, • Pani Izabela Marek (Specjalista) tel.
61-2-269-228, w poniedziałki w godz. 9.00-17.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00,

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane w następujących etapach:
1) Etap 1 – obejmuje nadzór i kontrolę oceniającą poprawność wykonania etapu I cyfryzacji zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, wynikającego z umowy nr GKG.GO.2130.1.2018 na wykonanie prac
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polegających na cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2) Etap 2 - obejmuje nadzór i kontrolę oceniającą poprawność wykonania etapu II cyfryzacji zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, wynikającego z umowy nr GKG.GO.2130.1.2018 na wykonanie prac
polegających na cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

Przedmiotem nadzoru i kontroli są w szczególności: zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i
Opisem Przedmiotu Zamówienia sporządzonym dla prac dotyczących cyfryzacji zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w ramach projektu “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla Powiatu
Poznańskiego” Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na lata 2014-2020, kompletność wykonania zadania oraz weryfikacja usunięcia
przez Wykonawcę cyfryzacji ewentualnych błędów i nieprawidłowości wykazanych w protokołach z
kontroli bieżących, częściowych i kontroli końcowej.
Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do realizacji umowy poprzez połączenie zdalne
za pomocą sieci Internet. Z zastrzeżeniem: co najmniej jedna kontrola bieżąca w każdym etapie
zamówienia musi być dokonana przez Wykonawcę w siedzibie Wykonawcy cyfryzacji.

Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie usługi weryfikacji – sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem
opracowania dotyczącego realizacji umowy GKG.GO.2130.1.2018 z dnia 12.01.2018r. na wykonanie prac
polegających na cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu “Cyfryzacja
Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych
usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Przez cyfryzację rozumie się:
1) zaewidencjonowanie materiałów zasobu w ewidencji materiałów zasobu, o której mowa w § 9
Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu
prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013.1183),
2) uzupełnienie atrybutów dla klasy obiektów PZG_MaterialZasobu,
3) opatrzenie materiałów zasobu odpowiednią klauzulą,
4) opatrzenie analogowych materiałów zasobu identyfikatorem ewidencyjnym materiału zasobu,
5) digitalizację dokumentacji zasobu,
6) uzupełnienie atrybutów dla klasy obiektów PZG_Dokument,
7) wykorzystanie dotychczasowych obiektów typu „zasięg szkicu” oraz nadawanie georeferencji
odpowiednim materiałom zasobu, dla których nie zostało dotychczas określone położenie materiału,
8) odpowiednie nazewnictwo plików,
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9) uporządkowanie przetworzonych do postaci cyfrowej materiałów zasobu w repozytorium,
10) odpowiednie przygotowanie dokumentacji do zwrotu,
11) odpowiednie skompletowanie operatów technicznych z wykonania pracy,
12) skuteczne załadowanie zdigitalizowanych materiałów zasobu (wraz z klauzulami zgodnymi ze
schematami xml) do repozytorium.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie usługi weryfikacji – sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem
opracowania dotyczącego realizacji umowy GKG.GO.2130.1.2018 z dnia 12.01.2018r. na wykonanie prac
polegających na cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu “Cyfryzacja
Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych
usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.
Zamówienie zostanie zrealizowane w następujących etapach:
1) Etap 1 – obejmuje nadzór i kontrolę oceniającą poprawność wykonania etapu I cyfryzacji zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, wynikającego z umowy nr GKG.GO.2130.1.2018 na wykonanie prac
polegających na cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2) Etap 2 - obejmuje nadzór i kontrolę oceniającą poprawność wykonania etapu II cyfryzacji zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, wynikającego z umowy nr GKG.GO.2130.1.2018 na wykonanie prac
polegających na cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

Przedmiotem nadzoru i kontroli są w szczególności: zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i
Opisem Przedmiotu Zamówienia sporządzonym dla prac dotyczących cyfryzacji zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w ramach projektu “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla Powiatu
Poznańskiego” Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na lata 2014-2020, kompletność wykonania zadania oraz weryfikacja usunięcia
przez Wykonawcę cyfryzacji ewentualnych błędów i nieprawidłowości wykazanych w protokołach z
kontroli bieżących, częściowych i kontroli końcowej.
Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do realizacji umowy poprzez połączenie zdalne
za pomocą sieci Internet. Z zastrzeżeniem: co najmniej jedna kontrola bieżąca w każdym etapie
zamówienia musi być dokonana przez Wykonawcę w siedzibie Wykonawcy cyfryzacji.

Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).+

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość realizacji umowy przez cały okres realizacji umowy nr
GKG.GO.2130.1.2018. Potwierdzeniem zakończenia realizacji umowy GKG.GO.2130.1.2018 jest
podpisanie przez strony wskazanej umowy Końcowego Protokołu Odbioru.
Przewidywany termin realizacji przedmiotu umowy nr GKG.GO.2130.1.2018: do 6 maja 2019r.

Kod CPV

71356100-9

Nazwa kodu CPV

Usługi kontroli technicznej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia
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I. Zamówienie zostanie zrealizowane w następujących etapach:
1) Etap 1 – obejmuje nadzór i kontrolę oceniającą poprawność wykonania etapu I cyfryzacji zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, wynikającego z umowy nr GKG.GO.2130.1.2018 na wykonanie prac
polegających na cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2) Etap 2 - obejmuje nadzór i kontrolę oceniającą poprawność wykonania etapu II cyfryzacji zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, wynikającego z umowy nr GKG.GO.2130.1.2018 na wykonanie prac
polegających na cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
II. Termin realizacji zamówienia:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia, tj. termin przekazania Zamawiającemu protokołów kontroli
to:
1) Kontrole bieżące mają być wykonywane nie rzadziej niż jeden raz w każdym miesiącu kalendarzowym,
poza miesiącem rozpoczęcia prac przez Wykonawcę, oraz miesiącami, w których dokonywane będą
kontrole częściowe. Przekazanie protokołu kontroli bieżącej do 10 dnia każdego miesiąca
kalendarzowego. Przy czym jeśli 10 dzień miesiąca kalendarzowego przypada w dzień wolny od pracy –
pierwszy dzień roboczy następujący po 10 dniu miesiąca kalendarzowego.

2) Etap 1 – przekazanie częściowego protokołu kontroli, oceniającego poprawność wykonania etapu I
cyfryzacji, wynikającego z umowy nr GKG.GO.2130.1.2018 na wykonanie prac polegających na
cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego: do trzech dni roboczych od dnia przesłania przez
Zamawiającego drogą elektroniczną informacji o przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę
cyfryzacji części przedmiotu umowy (w zakresie etapu I),
3) Etap 2 – przekazanie częściowego protokołu kontroli, oceniającego poprawność wykonania etapu II
cyfryzacji wynikającego z umowy nr GKG.GO.2130.1.2018 na wykonanie prac polegających na
cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego: do trzech dni roboczych od dnia przesłania przez
Zamawiającego drogą elektroniczną informacji o przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę
cyfryzacji części przedmiotu umowy (w zakresie etapu II),
4) Przekazanie końcowego protokołu kontroli, oceniającego poprawność wykonania całości zadania
cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego: do trzech dni roboczych od dnia przekazania
Zamawiającemu protokołu częściowego oceniającego poprawność wykonania etapu II cyfryzacji, z
uwzględnieniem zapisów pkt 5 poniżej.
5) Jeżeli w częściowych protokołach kontroli stwierdzone zostaną wady, powstałe z winy Wykonawcy
cyfryzacji, nadające się do usunięcia, przedmiot prac objętych umową GKG.GO. 2130.1.2018 w zakresie
etapu I lub II zostanie zwrócony Wykonawcy cyfryzacji celem ich usunięcia. Po usunięciu wad
Wykonawca cyfryzacji ma obowiązek ponownego przedstawienia przedmiotu umowy do odbioru, a
Wykonawca niniejszej umowy (Inspektor Nadzoru) dokonuje ponownej kontroli wykonanych prac:
przekazanie protokołu kontroli do trzech dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego drogą
elektroniczną informacji o ponownym przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę cyfryzacji części
przedmiotu umowy (w zakresie etapu I lub II).
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość realizacji umowy przez cały okres realizacji umowy nr
GKG.GO.2130.1.2018. Potwierdzeniem zakończenia realizacji umowy GKG.GO.2130.1.2018 jest
podpisanie przez strony wskazanej umowy Końcowego Protokołu Odbioru.
3. Przewidywany termin realizacji przedmiotu umowy nr GKG.GO.2130.1.2018: do 6 maja 2019r.

Załączniki

Projekt umowy - Załącznik nr 6
Formularz Ofertowy Załącznik nr 2
Wykaz zrealizowanych usług Załącznik nr 3
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - Załącznik nr 4
Umowa GKG.GO.2130.1.2018
Załącznik nr 1.6 do OPZ dla cyfryzacji
Załącznik nr 1.5 do OPZ dla cyfryzacji
Załącznik nr 1.4 do OPZ dla cyfryzacji
Załącznik nr 1.3 do OPZ dla cyfryzacji

Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/pr...

4 z 8 2018-04-16 16:24



Załącznik nr 1.2 do OPZ dla cyfryzacji
Załącznik nr 1.1 do OPZ dla cyfryzacji
OPZ dla Cyfryzacji Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1
Oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów - Załącznik nr 5

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna
spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, się:
1. wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum 2 (dwóch) usług polegających na
pełnieniu obowiązku inspektora nadzoru, z których przynajmniej jedna o wartości nie mniejszej niż
20.000,00 zł brutto, polegających na przetwarzaniu dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego do postaci elektronicznej i ewidencjonowaniu jej w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu
prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013r, poz. 1183).
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca wraz z ofertą składa wykaz usług wykonanych w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego oraz dowody
określające czy usługi te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
Ocena spełniania powyższych warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, się:
dysponowaniem osobą(ami), która(e) będzie(ą) uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
Zamawiający uzna spełnienie warunku dysponowania osobą(ami) zdolną(ymi) do wykonania zamówienia,
jeżeli Wykonawca wykaże, że osoba(y), która(e) będzie(ą) uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiada(ją) kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia
oraz wskaże podstawę do jej(ich) dysponowania.
Osoba(y) realizująca(e) zamówienie musi(szą) posiadać:
a) wykształcenie geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu, o
którym mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
2017 poz. 2101 ze zm.),
b) doświadczenie zawodowe w zakresie (w okresie ostatnich 3 lat) pełnienia obowiązków inspektora
odbioru dla co najmniej dwóch prac geodezyjnych polegających na przetwarzaniu dokumentacji
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci elektronicznej i ewidencjonowaniu jej w
rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w
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sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U.2013.1183).
lub
w okresie ostatnich 3 lat pełnienie obowiązków kierownika prac geodezyjnych w rozumieniu
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz.U.2017.2101 z późn. zm.) dla przynajmniej dwóch prac geodezyjnych polegających na
przetwarzaniu dokumentacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do
postaci elektronicznej i ewidencjonowaniu jej w rozumieniu przepisów rozporządzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu
prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013.1183), z
których opracowania zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca wraz z ofertą składa wykaz osób(y)
skierowanych(ej) przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na
temat ich(jej) kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi(tą)
osobami(ą) - stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego,
Ocena spełniania powyższych warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie:
1) Możliwości wydłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku wydłużenia realizacji umowy nr
GKG.GO.2130.1.2018.
2) Zmiany, które nie prowadzą do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
3) Zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, w przypadku:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;
4) Zmiany, które nie prowadzą do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż
209.000 EUR i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do formularza ofertowego należy dołączyć:
1) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z przedmiotowego postępowania:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Dokument złożony w formie kopii musi być poświadczony „za zgodność z oryginałem”, przez
Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy zgodnie z treścią dokumentu określającego
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status Wykonawcy bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
2) Oświadczenie dotyczące braku konfliktu interesów o treści zgodnej z załączonym do zapytania
ofertowego wzorem – załącznik nr 5
3) W przypadku, gdy ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba, należy dołączyć
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy.
4) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności
technicznej lub zawodowej o treści zgodnej z załączonym do zapytania ofertowego wzorem – załącznik nr
3.
5) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia o treści zgodnej z załączonym
do zapytania ofertowego wzorem – załącznik nr 4.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium wyboru oferty będzie:
• cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia – waga 100%, maksymalna liczba punktów –
100,

Punkty przyznawane za podane powyżej kryterium będą liczone według następującego wzoru:

K = Najniższa cena brutto x 100 x 100%
Badana cena brutto
gdzie, K= kryterium cena

Zamawiający zastosuje zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku. Za ofertę najkorzystniejszą
uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Wykluczenia

Informacja o zakazie powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi
w imieniu ogłaszającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami
organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
e) pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w
stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów
nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
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f) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT POZNAŃSKI

Adres

Maksymiliana Jackowskiego 18

60-509 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

61 84 10 500

Fax

61 84 80 556

NIP

7811840766

Tytuł projektu

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego

Numer projektu

RPWP.02.01.02-30-0010/16-00
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