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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  
 

Wydział Zamówień Publicznych i Administracji Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu zwraca się  z prośbą  
o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania pn.  

„Wykonanie czynności klasyfikatora gruntów w prowadzonych przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego 
postepowaniach z urzędu i na wniosek osób fizycznych oraz osób prawnych w sprawie ustaleń klasyfikacji 

gleboznawczych gruntów na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, woj. opolskie” 
 
 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności klasyfikatora gruntów i sporządzenie dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej do ewidencji gruntów i budynków zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
12 września 2012r., w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ze zm.). 
Rzeczowy zakres prac  
1.1. Zakres prac obejmuje wykonanie w 2022r gleboznawczej klasyfikacji gruntów zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1246 
ze zm.), wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w tym operatu z przeprowadzonej gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów, operatu geodezyjnego, dokumentacji geodezyjnej do ewidencji gruntów i budynków 
Starostwa Kędzierzyńsko-Kozielskiego i wydziału ksiąg wieczystych zgodnie z obowiązującymi przepisami  
w zakresie geodezji i kartografii. 

1.2. Zakres prac obejmuje również wykonanie między innymi:  
1.2.1. analizę niezbędnych materiałów stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny 
1.2.2. reambulację tj. kontrolę terenową ewidencji gruntów w w/w działkach, 
1.2.3. gleboznawczą klasyfikację gruntów w w/w działkach, 
1.2.4. wykonanie w terenie odkrywek glebowych, 
1.2.5. pomiar zmian w sposobie użytkowania, 
1.2.6. sporządzenie operatu klasyfikacyjnego w tym: 

a. sporządzenie szkiców klasyfikacyjnych; 
b. sporządzenie mapy uzupełniającej klasyfikacji gruntów; 
c. sporządzenie opisów odkrywek glebowych; 
d. sporządzenie protokołu z przeprowadzenia klasyfikacji gruntów. 

1.2.7. sporządzenie operatu geodezyjnego i wykonanie prac kartograficznych w tym: 
a. rozliczenie i pomiar powierzchni konturów klasyfikacyjnych; 
b. sporządzenie mapy uzupełniającej; 

1.2.8. Sporządzenie operatów geodezyjnych do PODGiK w Kędzierzynie-Koźlu z wykonanych prac. 
1.2.9. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały ujęte w projekcie umowy stanowiącym 

załącznik do niniejszego zaproszenia.  
2. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, woj. opolskie: – do 31.12.2022 r. 
 

II. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty jakie należy złożyć wraz z ofertą. 

 
1. Formularz ofertowy (Oferta) – Druk nr 1; 
2. Pełnomocnictwa złożone w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli 

dotyczy. 
3. Dokument potwierdzający kwalifikacje klasyfikatora – przez udokumentowane kwalifikacje rozumie się posiadanie 

świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu gleboznawstwa i gleboznawczej klasyfikacji gruntów + 
Karta informacyjna klasyfikatora gruntów. 

mailto:starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
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4. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 10 operatów klasyfikacji gleboznawczej, wraz  
z podaniem, przedmiotu (numer działki, powierzchnia, położenie), dat wykonania operatu, numeru i daty decyzji 
klasyfikacyjnej i podmiotów wydających decyzję klasyfikacyjną (Druk Nr 2).  

5. Dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii 
w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) 

 

 III. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Przy sporządzeniu oferty należy podać cenę wykonania zamówienia netto i brutto wraz ze stawką zastosowanego 
podatku VAT uwzględniającą wymagania wynikające z niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.  

2. Podana w formularzu ofertowym cena wykonania zamówienia netto i brutto wraz ze stawką zastosowanego 
podatku VAT  stanowi sumę cen jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę tj.: 
a) Ceny za pierwszy hektar klasyfikacji gruntów i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej do ewidencji gruntów i 

budynków za pierwszą działkę. 
b) Ceny za następny hektar klasyfikacji gruntów w pierwszej działce. 
c) Ceny za następny hektar klasyfikacji gruntów i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej do ewidencji gruntów i 

budynków za następną działkę. 
d) Ceny za prace terenowe dotyczące klasyfikacji bez dokonywania zmian.  

3. Całkowita cena wykonania zamówienia brutto (cena oferty), będzie stanowić podstawę do porównania przez 
Zamawiającego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.  

4. Podane w formularzu ofertowym ceny jednostkowe będą podstawą realizacji przedmiotu zamówienia i będą stałe 
w całym okresie realizacji umowy z zastrzeżeniem warunków określonych w projekcie umowy. 

5. Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych 
opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów. 

 
 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty, spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

2. Ofertę, pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w poniższych  
formach:  
Forma oferty, oświadczeń i dokumentów 

a. należy wypełnić formularz oferty i oświadczenia, wydrukować, podpisać dokumenty przez uprawnionego 
przedstawiciela, kopie dokumentów oznaczyć np. „za zgodność z oryginałem” podpisać dokumenty przez 
uprawnionego przedstawiciela następnie zeskanować i skan w formie pliku PDF przesłać na adres poczty 
elektronicznej  
e-mail: zp@powiat.kedzierzyn-kozle.pl 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przed podpisaniem umowy od Wykonawcy przedstawienia 
oryginału złożonych dokumentów. 

lub  
b. w przypadku gdy wypełniony formularz oferty, oświadczenia i dokumenty zostały sporządzone jako 

dokumenty w postaci papierowej i opatrzone zostały własnoręcznym podpisem, przesyła się na adres e-mail: 
zp@powiat.kedzierzyn-kozle.pl ich cyfrowe odwzorowanie (skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

lub 
c. wypełnić formularz oferty i oświadczenia, wykonać cyfrowe odwzorowanie (skan) dokumentów - podpisać 

oświadczenia i dokumenty przez uprawnionego przedstawiciela w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, a następnie przesłać na adres poczty elektronicznej e-mail: zp@powiat.kedzierzyn-kozle.pl    

 
Oferty przesłane w innej formie niż opisane powyżej nie będą rozpatrywane. 
 
3. Oferta powinna obejmować całość zamówienia i oferować tylko jedną cenę ostateczną. Oferty nie zawierające 

pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone jako niezgodne z warunkami zaproszenia. 
4. Oferta winna zawierać dane teleadresowe Wykonawcy oraz zostać podpisana przez osoby upoważnione                                  

do reprezentowania Wykonawcy. 
5. W przypadku podpisania formularza oferty przez pełnomocnika wykonawcy do oferty należy dołączyć w oryginale  

pełnomocnictwo Wykonawcy podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym potwierdzające ustanowienie pełnomocnika przed 
terminem składania ofert. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone 

mailto:zp@powiat.kedzierzyn-kozle.pl
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(uwierzytelnione) notarialnie za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym notariusza.  

6. Poprawki w ofercie muszą być dokonane poprzez skreślenie części poprawianej i czytelne naniesienie treści 
właściwej oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę w przeciwnym wypadku nie będą 
uwzględnione. 

7. Oferta pod rygorem odrzucenia winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego, 
bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań z uwzględnieniem zadawanych przez Wykonawców pytań  
i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za 
jej kompletność i zgodność z wymaganiami tegoż zapytania. W przypadku stosowania własnych druków muszą one 
zawierać wszystkie elementy i opisy zawarte w załączonych wzorach. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców, którzy nie złożyli w określonym terminie 
wymaganych dokumentów lub złożone dokumenty zawierają błędy do ich złożenia w określonym terminie. 

9. Termin ważności oferty: 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 
10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem Oferty. 
11. Zmiany lub wycofanie oferty. Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty: 

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej 
oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

- Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu  
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.  

- Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu  
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Do oświadczenia musi być dołączony dokument,  
z którego jasno wynika, kto jest uprawniony do reprezentowania firmy Wykonawcy, a tym samym do 
wycofania złożonej oferty. 

 

a. Kryteria oraz sposób oceny ofert. 

 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1 Cena wykonania zamówienia brutto 1 (100%) 

 

1. Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

1 Kryterium – Cena 
 

Pc = (Cmin / Cp) x 100 x waga  

gdzie: 
 

Pc       - liczba punktów za kryterium „Cena” 

Cmin - cena brutto najniższa spośród ofert,  

Cp    - cena brutto oferty rozpatrywanej, 

2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 

- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania, 
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

3. Przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę kwota brutto. 
4. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.  
6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów w odniesieniu  

do podanych kryteriów. 
7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą  cenę, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  

o podane kryteria wyboru. 
 

b. Termin składania ofert. 

 
Oferty należy przesłać w terminie do 27.12.2021 roku.  
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c. Zasady odrzucania ofert. 

 
1. Oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami niniejszego zapytania ofertowego lub 

niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia (wszystkich pozycji zgodnych z opisem) zostaną odrzucone 
jako niezgodne z warunkami zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający odrzuci oferty, które nie będą zawierały formularza oferty.  
3. Zamawiający odrzuci oferty, które zostały złożone z naruszeniem postanowień Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu 

Spółek Handlowych albo innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących zasady reprezentacji 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

4. Zamawiający odrzuci oferty, których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

5. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, który prowadzi z Zamawiającym spór przed sądem lub arbitrażem 
w sprawie dotyczącej wykonania zobowiązań lub w stosunku do Wykonawcy orzeczono o odszkodowaniu na rzecz 
Zamawiającego. 

6. Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów, oświadczeń o których mowa w niniejszym zapytaniu lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (poza formularzem oferty), a także jeżeli 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień  
w terminie przez siebie wskazanym. 

7. Brak uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie skutkował będzie odrzuceniem oferty 
Wykonawcy. 

8. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku odrzucenia oferty. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty z przyczyn formalnych w kolejnych postępowaniach tych 

Wykonawców, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje niezgodne ze stanem faktycznym. 
10. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania skutkować 

będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków 
przewidzianych prawem. 
 

d. Poprawianie omyłek 

 
1. Zamawiający - powiadamiając o tym Wykonawcę - poprawi w ofercie Wykonawcy: 

a. oczywiste omyłki pisarskie, 
b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,  
c. inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian  
w treści oferty. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na dokonanie takiego poprawienia oferty.  
3. Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy na dokonaną poprawkę w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia przez 

Zamawiającego będzie traktowane jako niewyrażenie zgody na poprawienie omyłki i skutkować będzie odrzuceniem 
jego oferty. 

 

e. Dodatkowe informacje. 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia  

w każdym czasie bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego w takim przypadku 
żadne roszczenie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków określonych w załączonym do niniejszego zaproszenia 
projekcie umowy. Zmiana wymaga zgody obu stron.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji i/lub dogrywki  z Wykonawcą/Wykonawcami. 
4. O terminie negocjacji i/lub dogrywki Zamawiający powiadomi Wykonawcę/Wykonawców z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 
5. Zamawiający w przypadku, o którym mowa w ust. 2 udzieli zamówienia wykonawcy, który przedstawił 

najkorzystniejsze warunki realizacji przedmiotu zamówienia podczas przeprowadzonych negocjacji/ i lub dogrywki.  
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków postępowania. 
 

f. Przetwarzanie danych osobowych. 

 
1. Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  
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danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: 
a. w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie czynności klasyfikatora 

gruntów w prowadzonych przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego postepowaniach z urzędu i na wniosek osób 
fizycznych oraz osób prawnych w sprawie ustaleń klasyfikacji gleboznawczych gruntów na terenie powiatu 
kędzierzyńsko-kozielskiego, woj. opolskie”, prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty, przetwarzane 
będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

b. administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie dokumentacji z postępowania i realizacji umowy jest:  
Starosta kędzierzyńsko-kozielski z siedzibą Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 

c. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: k.ksieski@powiat.kedzierzyn-kozle.pl , telefon nr 774052777 
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa;  
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 6 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w Kodeksie cywilnym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; 

g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

h. posiada Pani/Pan:  
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z 

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

i. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich 
przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Osoba do kontaktu w zakresie:  
1. przedmiotu zamówienia:  
Waldemar Nowak – Kierownik Wydziału Geodezji i Kartografii – tel. 77 40 52 796,  
Krzysztof Walas – inspektor w w/w Wydziale Geodezji i Kartografii tel. 77 40 52 790,  
2. formalnym:  Piotr Kmieć - Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych i Administracji, tel.: ( 77) 4052742,  

 
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres e-mail: 

zp@powiat.kedzierzyn-kozle.pl 
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