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Zaproszenie do zlożenia oferty
W myśl art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ) Wydzial Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i
Gminy Konstancin Jeziorna zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:
—

1. fotoszidcu dla obszaru Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
z2019 r.;
2. analizy zmian w użytkowaniu terenu 2018—2019;

—

zdjęcia lotnicze

Ad. 1 i,odstawowe wyma2ania:
1. Powierzchnia obszar Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ok 80 krn2) + kołnierz
min. 50 m; zdjęcia brzegowe bez przycinania
2. Aktualność zdjęcia z roku 2019;
3. Fotoszkic powinien spełniać standardy przewidziane dla ortofotomapy;
4. Rozdzielczość:
a. nominalna pixel = max. 6 cm,
5. Dokładność 0,5 m;
6. Kompozycje barwne:
a. nominalna barwy naturalne (RGB),
7. Zródło zdjęć lotnicze.
8. Rodzaj kamery: sensor o rozdzielczości matrycy min. 180 Megapikseli;
9. Forma przekazania pliki elektroniczne w formacie geoTIFF (PUWG 2000 i PUWG
1992), RGB kompresja jpeg z podziałem na sekcje w układzie 2000 i 1992.
10. Jeden arkusz powinien być wykonany ze zdjęć pochodzących z tego samego nalotu.
11. Zdjęcia muszą być wykonane we wczesnej fazie rozwoju liści (do 31 marca 2019 r.).
12. Zdjęcia powinny charakteryzować się:
dobrą ostrością obrazu,
brakiem chmur, dymów oraz ich cieni na obrazie,
brakiem uszkodzeń mechanicznych i chemicznych oraz efektów wyładowań
elektrycznych.
Ad.2 uodstawowe wyma2ania
• podział na minimum dwie grupy danych: zadrzewienia, rzeźba i pokrycie terenu;
• forma wynikowa pliki wektorowe shp w układzie PUWG 2000;
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Wymagany termin nalotu do : 31 marca 2018 r.
Termin realizacji—6 tygodni od dnia nalotu.
Zapraszamy do złożenia oferty określającej cenę
ww. opracowania- Dopuszcza się składanie oferty wariantowej.

i

termin

wykonania

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
kancelaria(konstancinieziorna.pl;jzie]inski(konstancinjeziorna.pl do dnia 20 lute2o 2019r.
Dodatkowych informacji udziela Michał Chmielewski pod numerem telefonu
tel:22-4842-339 oraz adresem email: mchmielewskikonstancinjezioma.pl.
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