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INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
(zgodnie z art.92 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych)
Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. Utworzenie i
uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru
powiatowego związanych z realizacją projektu pn. „e-usługi cyfrowych zasobów
geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego” – powiat kędzierzyńsko –
kozielski i namysłowski - zadanie nr 2 pn. Założenie bazy danych infrastruktury informacji
przestrzennej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów
topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych
w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) z jednoczesnym uzupełnieniem danych adresowych budynków,
dla jednostki ewidencyjnej Pokój (160603_2) w ramach projektu pn.: „E-usługi cyfrowych zasobów
geodezyjnych
i
kartograficznych
województwa
opolskiego”
dla
Powiatu
Namysłowskiego,
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Pzp), po przeprowadzeniu analizy i oceny ofert, za najkorzystniejszą, na
podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, wyszczególnionych w ogłoszeniu o zamówieniu i w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uznał ofertę złożoną przez firmę:
GeoWorld S.C Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Informatyczno - Budowlane
ul. Pływacka 25/19
82-300 Elbląg
Cena brutto wybranej oferty: 120 000,00 zł
Gwarancja: 72 miesiące
Uzasadnienie faktyczne: Oferta najkorzystniejsza dla zamawiającego pod względem przyjętych
kryteriów oceny ofert: cena – 60%, gwarancja – 40%.

Zestawienie złożonych ofert, streszczenie oceny i porównania ofert – zadanie nr 2

Liczba pkt

Cena ofertowa
Nr
oferty

1

2

Nazwa lub nazwisko
oraz
adres wykonawcy

GISonLine Sp. z o.o.
ul. Szlak 65/901A
31-153 Kraków
Konsorcjum EXIGEO: EXIGEO Sp. z o.o. i EXIGEO
Dawid Sienkiewicz
ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice

w kryteriach:

(zł-brutto)
Gwarancja

cena, gwarancja,
= Łączna
punktacja

98 400,00 zł
/
72 m-ce
179 977,00 zł
/
72 m-ce
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Oferta
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4

5

6

9

11

All – Maps Aleksandra Rejowicz
ul. Kościelna 8/14
30-034 Kraków
GeoWorld S.C Przedsiębiorstwo Geodezyjno –
Informatyczno - Budowlane
ul. Pływacka 25/19, 82-300 Elbląg
Przedsiębiorstwo Informatyczno – Geodezyjno –
Budowlane GEOPLUS Andrzej Rubczewski
ul. Nałkowskiej 36, 82-300 Elbląg
WEKTOR Marcin Wróblewski
ul. Armii Krajowej 25/3
48-300 Nysa
NEURO PLUS Sp. z o.o.
ul. Romana Dmowskiego 3/9
50-203 Wrocław

171 585,00 zł
/
72 m-ce
120 000,00 zł
/
72 m-ce
217 800,00 zł
/
72 m-ce
147 500,00 zł
/
72 m-ce
86 000,00 zł
/
72 m-ce

(41,96+40,00)
81,96
(60,00+40,00)
100,00
Oferta
odrzucona
(48,81+40,00)
88,81
Oferta
odrzucona

Jednocześnie informuję:
1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy,
odrzucono oferty Wykonawców: GISonLine Sp. z o.o. (oferta nr 1), Konsorcjum
EXIGEO (oferta nr 2), Przedsiębiorstwo Informatyczno – Geodezyjno – Budowlane
GEOPLUS Andrzej Rubczewski (oferta nr 6) oraz NEURO PLUS Sp. z o.o. (oferta nr 11)
– Wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą w związku z
czym ich oferty zostały odrzucone na mocy art. 89 ust. 1 pkt 7a.
2. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może zostać zawarta zgodnie z
dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp.
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