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GGN.272.7.2019                                                                           Kępno, dnia 26 września  2019 r. 

 

Zaw iadom ienie   

o wyborze oferty w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na: 

 

W związku ze złożeniem w formie pisemnej rezygnacji z wykonania zadania pn,: 

 

„Opracowanie bazy danych: obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 

standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 - 1: 5000 i geodezyjnej ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu dla obrębu 300802_2.0007  Nowa Wieś Książęca.” 

 

przez GEOCERBUD Jarosław Rybczyński z siedzibą Biały Młyn 2, 63-600 Kępno na kwotę:  

21800,00 zł brutto, z okresem gwarancji 60 miesięcy.  

 

Zawiadamiam, o wyborze oferty w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym w/w zadanie. 

 

 

W/w zamówienie przeprowadzono zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu udzielania zamówień 
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. do 
Uchwały nr 166.V.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. 
 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena 80 % gwarancja 20 % 
 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty cenowe w formie pisemnej (spełniające wszystkie warunki 

udziału w postępowaniu) w odpowiedzi na zaproszenie/ogłoszenie na stronie internetowej  na: 

 

„Opracowanie bazy danych: obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej 

tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 - 1: 5000 i 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu 300802_2.0007  Nowa Wieś 

Książęca.” 

 

 

Lp. Nazwa firmy Siedziba firmy cena brutto gwarancja punktacja 

1 Konsorcjum EXIGEO Katowice 53 977,00 zł 48 81 

2 

Pracownia Geodezyjna 

ArtGeo 

Michał Jerczyński 

Trzebień 77490,00 zł 120 71 

3 OPGK Rzeszów S.A. Rzeszów 55350,00 zł 24 75 

4 OPGK Sp. z o.o. Opole 49077,00 zł 67 91 
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W wyniku przeprowadzonego postepowania wybrano ofertę na: 

 

„Opracowanie bazy danych: obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej 

tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 - 1: 5000 i 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu 300802_2.0007  Nowa Wieś 

Książęca.” 

 

złożoną przez: 

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne  Sp. z o. o. z siedzibą 45-003 

Opole, Rybacka 15 na kwotę brutto 49077,00 zł  z gwarancją 67 miesięcy. 

 

 

 

Dziękuję ponownie za złożenie ofert 

                                                         


