Gmina Przemków,
NIP 692-22-67-068, Regon 390647624
Urząd Miejski w Przemkowie
tel. 0768319210, fax 0768319208, www.przemkow. pl
Zaprasza do składania ofert na Wdrożenie specjalistycznego oprogramowania – Plany Zagospodarowania
przestrzennego, Ewidencja dróg i oznakowania dla Gminy Przemków, w związku z realizacją projektu pn.
„Kompleksowa informatyzacja Urzędu Miejskiego w Przemkowie i jednostek organizacyjnych Gminy w celu
przystosowania do świadczenia e-usług” w ramach Priorytetu 2. Działanie 2.2. Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w latach 2007-2013.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. zadania dostępne na stronie www.przemkow.pl
w zakładce BIP.

1. W ofercie należy podać cenę ogółem kompleksowego wykonania zamówienia. Cena ta powinna
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. W ofercie należy podać kwotę brutto
za wykonanie zadania. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ofercie.
Wyklucza się możliwość roszczeń związanych z błędnym skalkulowaniem ceny. Cena podana w ofercie
zostanie przyjęta jako ryczałt. Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej
podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.

2. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 12.02.2010 r. - 31.05.2010 r., Gmina Przemków
3. Kryterium wyboru oferty będzie cena – 100 %

4. Oferty należy składać w terminie do 29 stycznia 2010 r., w punkcie informacyjnym w Urzędzie
Miejskim w Przemkowie – parter lub przesłać na adres Urząd Miejski w Przemkowie, Plac Wolności
25, 59-170 Przemków (decyduje termin otrzymania oferty przez Zamawiającego)
5. Złożona oferta powinna zawierać:
a) wartość oferty brutto oraz wycenę poszczególnych elementów oferty zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia.
b) referencje dotyczące wykonania w okresie ostatnich trzech lat przynajmniej jednej usługi na:
- numeryczne opracowanie istniejących planów zagospodarowania przestrzennego
- ewidencję dróg publicznych
- uruchomienie mapowego portalu (geoportalu) dla jednostki administracji publicznej.
6. Osoba do kontaktu w dniach roboczych w godzinach 7.00 - 15.00: Leszek Frąckowiak, tel. 076
8320484.
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SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA
Wdrożenie specjalistycznego oprogramowania – Plany Zagospodarowania przestrzennego, Ewidencja
dróg i oznakowania dla Gminy Przemków.
Zamówienie obejmuje:
1. Zakup i instalacje na serwerze Zamawiającego następującego oprogramowania firmy Geobid sp. z o.o.
z Katowic:

1)
2)
3)
4)
5)

EWMAPA 9 FB dla WINDOWS z kluczem sprzętowym do wektoryzacji rastra
Program DROGI dla WINDOWS
Program ZNAKDRO
Program ADRES 2
Program WINPLAN

2. Założenie mapy cyfrowej Gminy w programie EWMAPA na podstawie dostarczonych przez
Zamawiającego wektorowej ewidencji działek i budynków w formacie .shp (firmy ESRI) (możliwe
również w .dgn lub .dxf) wraz z menu widoczności.
3. Założenie bazy adresowej w programach EWMAPA i ADRES na podstawie danych udostępnionych
przez Starostwo Powiatowe w formacie .shp (firmy ESRI) (możliwe również w .dgn lub .dxf).
Uzupełnienie przekształconej bazy o informacje znajdujące się w Gminie (uchwały, zaświadczenia).
Zakres prac uzupełniających wykonanych przez Wykonawcę powinien wynosić ok. 15 % całego
uzupełnienia bazy adresowej oraz przygotowanie (wyznaczonego przez Zamawiającego) pracownika
do samodzielnego wprowadzenia pozostałych danych i bieżącej aktualizacji bazy adresowej.
4. Założenie ewidencji dróg gminnych oraz oznakowania na podstawie ewidencji papierowej
Zamawiającego w programach DROGI i ZNAKDRO, integracja z programem EWMAPA.
Orientacyjna długość dróg wynosi 73 km. Zakres prac obejmuje wprowadzenie przez Wykonawcę
10% dróg gminnych łącznie z oznakowaniem oraz przygotowanie (wyznaczonego przez
Zamawiającego) pracownika do samodzielnego wprowadzenia pozostałej ewidencji dróg i
oznakowania.
5. Wprowadzenie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemków
do programu WINPLAN i EWMAPA.
Obowiązujące MPZP :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Działka nr 354 w Ostaszowie, 556,9 ha
Działka nr 1381 w Wilkocinie 31,54 ha
Tereny przy ul. Głogowskiej i Żymierskiego 59,69 ha
Działka nr 1381 w Wilkocinie 31,54 ha
Tereny przy ul. Fabrycznej i Zielonej 10,22 ha
Tereny przy ul. Głogowskiej 12,40 ha
Tereny przy ul. Fabrycznej, Strumykowej 7,32 ha
Tereny przy ul. Szprotawskiej 2,13 ha
Działka 16350 w Karpiach 4,65 ha
Tereny przy ul. Szkolnej, Karpowej, Zamkowej i Szprotawskiej) 28, 21ha

Zdjęcia planów znajdują się w załączniku do niniejszego opisu.

6. Instalacja na serwerze mapowym (udostępniającym dane mapowe w sieci Internet na stronie www)
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informacji przestrzennej na podstawie wdrożonych programów w zakresie uzgodnionym
z Zamawiającym.
7. Świadczenie usług serwisowych i opieki autorskiej przez okres 12 miesięcy, od zainstalowania
i uruchomienia oprogramowania wymienionego w ust. 1 w zakresie zapewnienia stałego rozwoju
oprogramowania oraz dostosowywania do obowiązującego stanu prawnego poprzez:
• dostarczanie bezpłatnych aktualizacji systemu.
• usługi Hot-line w dni robocze w godzinach 9

00

– 16

00
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