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urbanizacji oraz miasta zwartego (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), finansowany 
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ZAPYTANIE OPERTOWE 
„Dostarczenie wysokorozdzielczych danych satelitarnych dla obszarów Poznania i okolic oraz 

Nowego Sącza i okolic” 
 

Zakup realizowany w ramach projektu pn. Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie 
zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), 

współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu 
Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach 

globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. 
 

 
 

………………………….. 
Data 

 
 
INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW 
ul. Targowa 45, 
03-728 Warszawa; 
adres korespondencyjny:  
ul. Cieszyńska 2, 
30-015 Kraków 
 
Dane identyfikacyjne zamawiającego 
 

……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
Nazwa i adres oferenta 

 
 
 
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na „Dostarczenie wysokorozdzielczych danych 

satelitarnych dla obszarów Poznania i okolic oraz Nowego Sącza i okolic w wybranych momentach 

czasowych”  

 
I. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.  

 
II. Warunki udziału w postępowaniu: 

 
W celu potwierdzenia spełniania posiadania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże, 
że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie:  

- wykonał co najmniej 3 dostawy polegające na dostarczeniu zobrazowań satelitarnych o 
łącznej wartości 100 000,00 zł brutto. 

III. Kryteria oceny ofert: 
1) Kryterium najniższej ceny – 100 % 

 
IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert: 

1)   
Sposób dokonania oceny wg wzoru: 
WC = (Cn : Cb) x 100 pkt 
WC – wartość punktowa ceny brutto 
Cn – cena brutto najniższa 
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Cb – cena brutto badanej oferty 
 

V. Termin składania ofert:  
data: 11/03/2020, godzina: 12/00 
Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu na wskazany niżej adres 
pocztowy/adres e-mail. 

VI. Akceptowalne formy składania ofert: 
1) Przesłanie formularza ofertowego w wersji papierowej na adres: 

INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW 
ul. Cieszyńska 2, 
30-015 Kraków 

2) Przesłanie formularza ofertowego w wersji elektronicznej na adres mailowy: 
sekretariat@irm.krakow.pl 

 
VII. Sposób sporządzenia oferty: 
Oferta powinna być sporządzona według wzoru zawartego w Formularzu Ofertowym znajdującym 
się w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego.  

 
VIII. Warunki wykluczenia: 

1) Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub 
kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 
zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 
zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 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; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej; 
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że 

może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 
2) Ponadto zamówienie nie może stać udzielone wykonawcy: 

a) Powiązanemu lub będącemu jednostką zależną, współzależną lub dominującą 
w relacji z Liderem konsorcjum (Skarb Państwa – Minister Rozwoju) lub 
Konsorcjantami (tj. z Zamawiającym lub Uczelnią Łazarskiego z siedzibą w 
Warszawie) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

b) Pozostającemu z Liderem konsorcjum lub Konsorcjantami lub członkami ich 
organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawy towaru lub 
usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach 
dostawy towaru lub usługi; 

c) który jest podmiotem powiązanym lub partnerskim w stosunku do Lidera 
konsorcjum lub Konsorcjantów w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014; 

d) który jest podmiotem powiązanym osobowo z Liderem Konsorcjum lub 
Konsorcjantami w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług. 

 
 

IX. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni kalendarzowych od daty wyboru oferenta.  
X. Odrzuceniu podlegają oferty: 

1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 

mailto:sekretariat@irm.krakow.pl
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2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu 
ofertowym. 

XI. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, nie będą 
podlegały ocenie.  

XII. Zmiana zamówienia: zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień 
dotyczących zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 
poniżej: 
1) dane dostarczone przez Zamawiającego charakteryzują się niską jakością (np. błędnie 

oznaczone piksele, błędy sensora, niemożność otwarcia danych) wynikającą z 
czynników niezawartych w Zapytaniu Ofertowym i Załączniku nr 1  

2) Przewidywany termin dostarczenia danych przekracza okres zawarty w pkt. IX 
niniejszego zapytania 
 

Nie jest możliwe dokonywanie zmian polegających na zmniejszeniu zakresu świadczenia 
wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie. Zmiany nie wpływają na 
wartość zamówienia.  
 

XIII. Załączniki: 
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
2) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 
3) Załącznik nr 3 – Plik wektorowy shp z zasięgiem przedmiotu zamówienia 

 
XIV. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich potencjalnych 
wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe. Informacja o wynikach 
postępowania zostanie również opublikowana na stronie internetowej zamawiającego i w 
jego siedzibie. 
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Załącznik 1. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie archiwalnych wysokorozdzielczych danych satelitarnych 
SPOT 5, SPOT 6 lub SPOT 7 dla wskazanego poniżej obszaru okolic Poznania i Nowego Sącza w 
wybranych momentach czasowych lub danych z sensorów innych niż wskazane o tożsamych 
parametrach technicznych. Dostarczone przez Wykonawcę zobrazowania satelitarne powinny być 
zgodne z poniższymi charakterystykami. 
 

1. Zasięg przestrzenny zdjęć satelitarnych 
 
Dane muszą obejmować w min. 95% obszar opracowania określony przez Zamawiającego, znajdujący 
się na poniższych rycinach, oraz w Załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego.  
 
Obszar 1 – Poznań i okolice 
 

 
 
Obszar 2 – Nowy Sącz i okolice 
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2. Wymagane cechy ogólne zobrazowań dla Obszaru 1 i Obszaru 2. 
 

a. Rozdzielczość przestrzenna – 1,5 m dla zdjęć SPOT 6/7, 5m dla zdjęć SPOT 
4/5 

b. Rozdzielczość spektralna – RGB + NIR dla SPOT 6/7, RG + NIR dla SPOT 5 
c. Zachmurzenie obrazów < 5 % 
d. Kąt wykonania zdjęcia (od pionu): < 32° 
e. Forma przetworzenia: Orto 
f. Format danych: GeoTIFF 16 bit dla SPOT 6 i 7, GeoTIFF 8 bit dla SPOT 5 
g. Układ współrzędnych: 2180 ETRS89/Poland CS92 

 
 

3. Parametry zobrazowań dla Obszaru 1 – Poznań i okolice (3 590 km2) 
 

Zdjęcia dla 2018 roku (Pokrycie obszaru zainteresowania za pomocą 2 scen satelitarnych): 

 
a. Data akwizycji: 05.05.2018  
b. Sensor: SPOT 6 (R, G, B, NIR)  
c. Rozdzielczość: 1,5 m  
d. Zachmurzenie: <5%  
e. Kąt zobrazowań: 16,3° (scena 1) i 9,8° (scena 2) 

 

Zdjęcia dla 2007 roku (Pokrycie obszaru zainteresowania za pomocą 4 scen 
satelitarnych): 

 
a. Data akwizycji: 24-25.09.2007  
b. Sensor: SPOT 5 (R, G, NIR)  
c. Rozdzielczość: 5 m  
d. Zachmurzenie: <5%  
e. Kąt zobrazowań: 13° (scena 1 i 2) i 31° (scena 3 i 4) 
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4. Parametry zobrazowań dla Obszaru 2 – Nowy Sącz i okolice (pow. 450 km2) 
Zdjęcia dla 2016 roku (pokrycie obszaru zainteresowania za pomocą 2 scen satelitarnych): 
 

a. Data akwizycji: 10.09.2016 
b. Sensor: SPOT 7 (R, G, B, NIR)  
c. Rozdzielczość: 1,5 m  
d. Zachmurzenie: <5%  
e. Kąt zobrazowań: 18,6° (scena 1) i 11,7° (scena 2) 

 
Zdjęcia dla 2006 roku (pokrycie obszaru zainteresowania za pomocą 1 sceny satelitarnej): 
 

a. Data akwizycji: 18.10.2006 
b. Sensor: SPOT 5 (R, G,  NIR)  
c. Rozdzielczość: 5 m  
d. Zachmurzenie: <5%  
e. Kąt zobrazowań: 8,6°  

 
5. Sposób przekazania danych 

 
Dane zostaną przekazane Zamawiającemu poprzez wgranie plików spakowanych w formacie ZIP, na 
przestrzeń dyskową przekazaną przez Zamawiającego, w terminie określonym w punkcie IX Zapytania 
Ofertowego.  
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Załącznik 2. Formularz ofertowy 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
Na zadanie:  

„Dostarczenie wysokorozdzielczych danych satelitarnych dla obszarów Poznania i okolic oraz 
Nowego Sącza i okolic” 

 
Zakup realizowany w ramach projektu pn. Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie 
zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (Gospostrateg 1/384689/20/NCBR/2019), 

współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu 
Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach 

globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:   
 

INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW 
ul. Targowa 45, 
03-728 Warszawa; 
adres korespondencyjny:  
ul. Cieszyńska 2, 
30-015 Kraków 

 
WYKONAWCA: 

 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

1.   

   

   

 
1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  

Imię i nazwisko 
 

 

Adres 
 

 

Nr telefonu 
 

 

Adres e-mail 
 

 

 
2. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia, nie wnoszę do 
niego zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuję 
się spełnić wszystkie wymagania Zamawiającego wymienione w zapytaniu i we wszystkich 
załącznikach do niego, 

2) gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: zapytania ofertowego, 
wyjaśnień do zapytania ofertowego oraz jego modyfikacji za cenę brutto: 

 

„Dostarczenie wysokorozdzielczych danych satelitarnych dla obszarów Poznania i okolic oraz 
Nowego Sącza i okolic” 

 
……………….....…… PLN brutto  (słownie: ............................................................................) 
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Zapłaty będą dokonywane na konta bankowe Wykonawcy w PLN, a podana cena obejmuje wszystkie 
koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

 
3) oświadczamy, że wykonamy w całości przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni od daty 

dokonania wyboru oferenta przez Zamawiającego 
4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert,  
5) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić),  
6)  nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie 

niniejszego zamówienia, 
7) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania niniejszego zamówienia  podwykonawcom / 
następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom 

 
 
Razem z ofertą składam następujące dokumenty i oświadczenia: 
......................................................................... 
 
4. Podpis(y): 
 

l.p. Nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię  
osoby (osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) 
osoby(osób) 

upoważnionej(ych) 
do podpisania 

niniejszej oferty w 
imieniu 

Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy(ów) 

Miejscowość 
i  data 

1)  
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