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Zapytanie o cenę usługi

Urząd  Miasta  Torunia  –  Wydział  Geodezji  i  Kartografii  prosi  o  podanie  ceny

wykonania usługi: 

1.    Wykonanie skanów materiałów geodezyjnych w ilości 60 000 kart formatu A4 –

A1  

z  Miejskiego  Ośrodka Dokumentacji  Geodezyjnej  i  Kartograficznej  w Toruniu  –

pomiary  sytuacyjno  –  wysokościowe  z  lat  1998  i  późniejszych  (w  ramach

uzupełnienia budowy bazy BDOT500).

2.  Wykonawca  w  ramach  usługi  doskanuje  brakujące  materiały  z  operatów

geodezyjnych z lat 1998- 2007. Obecnie w zasobie geodezyjnym zeskanowane są

szkice  polowe,  większość  map  wywiadu  i  wykazy  współrzędnych.  W  ramach

zamówienia Wykonawca dokona analizy zeskanowanych materiałów oraz wykona

skany brakujących raportów, dzienników pomiaru, obliczeń współrzędnych punktów

i powierzchni, sprawozdań, map wywiadu, wykazów współrzędnych, a także innych

brakujących materiałów.

3. Podczas skanowania należy pomijać znajdujące się w operatach mapy przeglądowe

osnów poziomych i wysokościowych, opisy topograficzne, i wykazy współrzędnych

osnów udostępniane przez ODGiK. 

4. Gdy liczba zeskanowanych dokumentów nie przekroczy 60 000 sztuk Wykonawca

wykona skany całych operatów z lat 2008-2011, 2015. 

5. Skanowanie będzie odbywało się w siedzibie Zamawiającego przy użyciu sprzętu  

i komputerów Wykonawcy w dniach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym,  

z  wyłączeniem  20  000  stron,  które  Zamawiający  przekaże  do  zeskanowania  

w siedzibie Wykonawcy. 

6. Wykonawca  każdorazowo  na  początku  tygodnia  będzie  uzgadniał  dni  i  godziny

pracy (godziny pracy w przedziale 7:30-17.00). 

7. Sposób  oznaczenia  zeskanowanych  dokumentów  zgodnie  z  Rozporządzeniem

Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  z  dnia  15.09.2013r  w  sprawie  organizacji  

i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego.



         Dokumenty elektroniczne należy wykonać w postaci plików w formacie .jpg lub 

w innym po uzgodnieniu z Zamawiającym. Nie należy przetwarzać pustych stron

zasobu. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące rozdzielczości (minimum 300dpi kolor)

nazewnictwa  zostaną  uzgodnione  z  Zamawiającym  przed  przystąpieniem  do

wykonania ww. zamówienia. 

8. Wykonawca  przekaże  dodatkowo  Zamawiającemu  zeskanowane  materiały  na

nośniku  CD,  a  także  sprawozdanie  techniczne  z  wykonanej  pracy.  Do  zadań

wykonawcy  będzie  należało  wypięcie  skanowanych  kart  z  teczek  geodezyjnych,

zeskanowanie,  odpowiedni  zapis  w pliku komputerowym,  wpięcie  kart  do teczek

geodezyjnych oraz wprowadzenie skanów do systemu komputerowego EWID 2007

wraz  

z  wrysowaniem  zakresów  zeskanowanych  materiałów  i  uzupełnieniem  innych

wpisów w systemie EWID 2007. 

9. Termin realizacji zamówienia:  do 15 września 2018 roku.

10.  Wymagania wobec Wykonawcy:

-   posiadanie dostępu do sprzętu komputerowego ze skanerem

-   znajomość programu EWID2007- oświadczenie 

-  wykonanie w okresie  3 lat  przed upływem terminu składania ofert  co najmniej  2 usług

polegających na skanowaniu materiałów geodezyjnych.

Oferty  z  ceną  usługi  oraz  opis  Wykonawcy  należy  przesyłać  pocztą,  e-mail

(wgik@um.torun.pl) lub składać osobiście do dnia 20 lutego 2018r., w sekretariacie Wydziału

Geodezji i Kartografii – ul. Grudziądzka 126 b 87-100 Toruń, pok. 106 do godziny 10:00.

Oferta  winna  znajdować  się  w zaklejonej  kopercie  z  dopiskiem „skanowanie  materiałów

geodezyjnych”.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

/-/ Dariusz Adamczyk

Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii
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