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Sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.16 

Warszawa, dnia 19.04.2018r. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

 

1. Zamawiający: 

Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01- 211 Warszawa. 

 

2. Przedmiot zaproszenia do składania ofert: 

Wykonanie usługi przygotowania i dostarczenia danych statystycznych agregowanych do obszarów 
statystycznych lub punktów adresowych wraz z warstwami wektorowymi określającymi przebieg 
granic tych obszarów.  

Kod CPV - 79330000-6 usługi statystyczne 

I. Określenie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przygotowania i dostarczenia danych agregowanych 
do obszarów statystycznych wraz z warstwami wektorowymi określającymi przebieg granic tych 
obszarów. 

1. Obszary statystyczne powinny wykazywać następujące cechy: 
a) Obszary statystyczne powinny obejmować obszar całego kraju – zarówno obszary 

zurbanizowane jak i niezurbanizowane. 
b) Obszary statystyczne powinny być tożsame z obwodami spisowymi GUS (BREC - System 

rejonów statystycznych i obwodów spisowych) zdefiniowanymi w oparciu  
o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału 
terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej  
i jednostek samorządu terytorialnego i aktualnymi co do przebiegu granic i określenia 
identyfikatorów co najmniej na 01.01.2017 r. 

c) Dane powinny być dostarczone w formacie wektorowym umożliwiającym 
przeprowadzanie analiz przestrzennych z użyciem oprogramowania klasy GIS (mile 
widziane dane  
w formacie ESRI Shapefile, MapInfo TAB). 

d) Warstwy wektorowe powinny zawierać poligony opisujące przebieg granic obszarów 
statystycznych oraz tabele atrybutów zawierająca zmienne charakteryzujące rejony,  
w tym dane identyfikacyjne oraz zamawiane dane statystyczne. Ewentualnie dane 
statystyczne mogą być dostarczone w postaci tabeli płaskiej połączonej unikalnym 
identyfikatorem  
z warstwą wektorową, tak aby każdemu obiektowi wektorowemu przyporządkowany był 
rekord w tabeli płaskiej zawierający dane statystyczne. 

e) Dane wektorowe powinny być odwzorowane w Układzie współrzędnych 1992 (ESPG: 
2180). 
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2. W zakresie zamawianych danych powinny znajdować się następujące dane statystyczne wg 
stanu na dzień co najmniej 01.01.2017 r. : 
a) Liczba budynków mieszkalnych 
b) Liczba budynków niemieszkalnych 
c) Liczba lokali mieszkalnych 
d) Liczba lokali zamieszkałych 
e) Liczba osób zameldowanych ogółem 
f) Liczba osób zameldowanych z podziałem na płeć 
g) Liczba ludności 
h) Liczba gospodarstw domowych 
i) Struktura wiekowa mieszkańców (interwał nie większy niż 5 lat) w podziale na płeć 
j) Wskaźnik charakteryzujący obciążenie demograficzne (liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym) 
k) Uśredniony dochód osób pracujących z podziałem na kategorie wiekowe (interwał nie 

większy niż 5 lat) oraz płeć 
l) Uśredniony dochód osób pobierających świadczenia emerytalne 
m) Uśredniony dochód osób pracujących lub pobierających świadczenia emerytalne 
n) Liczba podmiotów gospodarczych ogółem 
o) Liczba jednoosobowych działalności gospodarczych 
p) Liczba aktywnych działalności gospodarczych 
q) Liczba nowych działalności gospodarczych 
r) Struktura działalności społeczno-gospodarczej wg PKD-2007 

3. Dane statystyczne powinny pochodzić z wiarygodnych źródeł, w tym rejestrów państwowych 
lub badań i pomiarów wykonywanych przez podmioty wykazujące doświadczenie w tego 
typu działalności. 

4. Dopuszcza się modelowanie danych metodami statystycznymi o ile w procesie tym 
wykorzystywane będą wiarygodne dane analogicznie do punktu 4. 

5. Wraz z danymi statystycznymi agregowanymi do obszarów statystycznych powinno zostać 
dostarczone zestawienie zmiennych wraz z krótkim opisem wyjaśniającym znaczenie danych, 
źródło/źródła danych i metodykę tworzenia w przypadku zmiennych syntetycznych 
(tworzonych na podstawie kilku zmiennych) i zmiennych modelowanych. 

3. Termin realizacji: 

Dostawa danych wraz z zestawieniem opisanym w pkt 5. przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 30 
dni od daty podpisania Umowy 

4. Cel  

W dniu 3 czerwca 2015 r. zostało podpisane Porozumienie Trójstronne w sprawie realizacji przez 

Urząd Komunikacji Elektronicznej niektórych zadań związanych z realizacją I osi priorytetowej 

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, 

zawarte pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz 

Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Porozumienie Trójstronne”). Zgodnie 

z Porozumieniem Trójstronnym, jednym z zadań Urzędu Komunikacji Elektronicznej (jako 

instytucji specjalistycznej w zakresie cyfryzacji wskazanej w Programie Operacyjnym Polska 

Cyfrowa) jest wykonywanie analiz i udostępnianie niezbędnych informacji dotyczących istniejącej 

infrastruktury telekomunikacyjnej i usług szerokopasmowych. 

5. Finansowanie 

Wykonanie usługi będzie finansowane ze środków projektu nr POPC.04.01.01-00-
0022/17„Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji 
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Elektronicznej w 2018 r.” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020. 

6. Wymagania odnośnie oznakowania materiałów 

Na materiałach zrealizowanych w ramach zamówienia powinny zostać umieszczone obowiązujące 
logotypy Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Unii Europejskiej wraz z wyrażeniem Unia 
Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

7. Kryterium wyboru oferty: 

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert i ustaloną punktacją do 100 

pkt. (100%=100pkt) 

 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna liczba 

punktów jakie może 

otrzymać oferta 

za poszczególne kryteria 

Cena z podatkiem VAT (C) 90% 90 punktów 

Termin wykonania usługi (T) 10% 10 punktów 

 

1) Zasady oceny kryterium oceny ofert: "Cena z podatkiem VAT" (C)”. 

W przypadku kryterium „Cena z podatkiem VAT” – maksymalna liczba punków, jaką może 

uzyskać oferta wynosi 90 punktów. W przypadku kryterium „Cena z podatkiem VAT”, oferta 

otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczba punktów, obliczoną na podstawie 

poniższego wzoru:  

Pi (C) = 
iC

Cmin   • Max (C) 

gdzie:  

Pi(C) - liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena z podatkiem VAT"; 

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku; 

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;  

Ci - cena oferty "i", podana w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

zaproszenia do składania ofert;  

Max (C) - maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena 

z podatkiem VAT (90 punktów) 

 

2) Zasady oceny kryterium oceny ofert: "Termin wykonania usługi (T)”. 

 

Wykonawca w przedmiotowym kryterium oceny ofert otrzyma punkty za skrócenie terminu 

wykonania usługi. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

0 pkt, gdy zamówienie będzie wykonane w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy 

2 pkt, gdy zamówienie będzie wykonane w terminie 25 dni od daty podpisania Umowy 
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4 pkt, gdy zamówienie będzie wykonane w terminie 20 dni od daty podpisania Umowy 6 pkt, gdy 

zamówienie będzie wykonane w terminie 15 dni od daty podpisania Umowy 

8 pkt, gdy zamówienie będzie wykonane w terminie 10 dni od daty podpisania Umowy 10 pkt, 

gdy zamówienie będzie wykonane w terminie 5 dni od daty podpisania Umowy   

3) Ocena punktowa oferty. 

Ocena punktowa oferty „i” będzie liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta 
oferta za poszczególne kryteria oceny ofert. Oceniana oferta „i” otrzyma zaokrągloną do dwóch 
miejsc po przecinku liczba punktów wynikających z działania matematycznego: 
  
∑ Pi =  Pi (C) + Pi (T) 
gdzie: 
∑ Pi – ocena punktowa oferty „i” wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za 
poszczególne kryteria oceny ofert, 
Pi (C) - liczba punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium oceny ofert „Cena z podatkiem VAT (C)”;   
Pi (W) - liczba punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium oceny ofert „Termin wykonania usługi 
(T)”. 

 

8. Inne istotne postanowienia dotyczące zamówienia. 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 20 dni od dnia jej złożenia. 

2. Oferta powinna obejmować wykonanie całości przedmiotu zamówienia, określonego  
w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

4. Zamawiający nie wyraża zgody na przekazywanie przez Wykonawcę części zamówienia 
podwykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do  żądania wyjaśnień do złożonych ofert. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. 
Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie ani roszczenie z tytułu odstąpienia 
Zamawiającego od wyboru oferty bez podania przyczyny.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą postanowień umowy. 

8. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu 
niniejszego zaproszenia do składania ofert. Umowa będzie zawierała zapisy o karach umownych. 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie przeniesie na Zamawiającego  całość 
majątkowych praw autorskich wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania 
na wykonywanie autorskich praw zależnych do wszelkiego oprogramowania oraz do wszystkich 
dokumentów sporządzonych w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz prawo własności nośników, 
na jakich dokumenty te przekazane zostaną Zamawiającemu. 

9. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony na koszt Wykonawcy - dostawa jednorazowa do 
siedziby Zamawiającego.  

10.  Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 
wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 
ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów 
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wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

11. Z uwagi, iż wartość zmówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 
euro do niniejszego zaproszenia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). Oferty przekraczające 
wartość 30 tyś Euro nie będą rozpatrywane. 

12. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Pani Joanna Antczak, telefon: 
22 534 95 69, adres e-mail: joanna.antczak@uke.gov.pl 

9. Podstawa odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawcy: 
 

1.  Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

1)  treść oferty nie odpowiadała będzie treści niniejszego zaproszenia do składania ofert; 
2) oferta nie będzie zawierała próbki danych, zgodnej z pkt 7.2) zaproszenia. 
 

 2.  Zamawiający wykluczy wykonawcę, w następujących przypadkach: 
1) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a)  o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, 
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. 
zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 
b)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. - Kodeks karny, 
c)  skarbowe, 
d)  o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

2) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1); 

3) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844  
i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

5) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne; 
 
 

10. Sposób przygotowania i złożenia oferty 

1) Ofertę należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą 
elektroniczną na adres e-mail: joanna.antczak@uke.gov.pl w terminie do dnia 27.04.2018 r.   

2) Do oferty należy dołączyć próbkę danych będących przedmiotem postępowania, w taki sposób, 
że próbka co do formatu, struktury i zawartości informacyjnej będzie analogiczna do 
oferowanego produktu. Próbka powinna zostać przygotowana dla określonego wycinka 
przestrzeni ograniczonego granicami powiatu grodziskiego (gminy: Grodzisk Mazowiecki (TERC: 

mailto:joanna.antczak@uke.gov.pl
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1405043), gmina wiejska Baranów (1405032), gmina wiejska Jaktorów (1405052), gmina wiejska 
Żabia Wola (1405062), gmina miejska Milanówek (1405011), gmina miejska Podkowa Leśna 
(1405021). 

3) Wykonawca zobowiązany jest złożyć w Ofercie następujące dokumenty:  

a) Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) 
b) Próbka danych 


