
Załącznik nr 7 

do Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych 

w Starostwie Powiatowym w Kielcach 

 

Notatka służbowa dot. SR-II.272.2.71.2021 

dotycząca zamówienia, którego udzielenie jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy 

z 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pt. „Rejestr terenów zagrożonych 

ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruchy występują dla wybranych 

gmin powiatu kieleckiego”. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została określona na kwotę 92 080,00 zł 

netto. 

Osoba dokonująca ustalenia wartości zamówienia: Agata Spiżewska  

Data oszacowania wartości zamówienia: 10.03.2021 r. 

3. Zamówienia udziela się Wykonawcy:  

„Kielkart” Przedsiębiorstwo Usług Geologiczny Sławomir Kurkowski i Witold Popielski 

s.c., ul. Starowapiennikowa 6, 25-113 Kielce. 

4. Podstawa prawna udzielenia zamówienia: 

Zamówienia udziela się na podstawie § 6 Regulaminu. 

5. Uzasadnienie faktyczne: 

W dniu 12.04.2021 r. Zamawiający opublikowała na stronie internetowej 

bip.powiat.kielce.pl Rozeznanie rynku, w oparciu o Regulamin udzielania zamówień 

publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach, z dnia 20 stycznia 2021 r.  

Do upływu terminu na składanie ofert, tj. do dnia 19.04.2021 r. wpłynęły 2 oferty. 

Zamawiający przedstawia poniżej wykaz ofert, niepodlegających odrzuceniu wraz  

z informacją o liczbie uzyskanych punktów: 

Nr oferty Nazwa (firmy) Wykonawcy, siedziba, 
adres 

Kryterium 
cena brutto 

Łączna punktacja 
przyznana  
w kryterium cena 

Oferta  
Nr 1 
 

HPC POLGEOL Spółka Akcyjna Zakład  
w Lublinie, ul. Budowlana 26,  
20-469 Lublin 

110 638,50 zł 89,72 % 

Oferta  
Nr 2 
 

„Kielkart” Przedsiębiorstwo Usług 
Geologiczny Sławomir Kurkowski  
i Witold Popielski s.c.,  
ul. Starowapiennikowa 6, 25-113 Kielce 

99 261,00 zł 100 % 

 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert, na podstawie kryterium 

określonego w Rozeznaniu rynku, tj. cena brutto – 100 %. Mając zatem na uwadze,  

że Wykonawca „Kielkart” Przedsiębiorstwo Usług Geologiczny Sławomir Kurkowski  



i Witold Popielski s.c., ul. Starowapiennikowa 6, 25-113 Kielce , spełniał warunki udziału 

przedstawione w Rozeznaniu rynku, a jego oferta odpowiadała treści rozeznania oraz 

przedstawiała najkorzystniejszą cenę brutto na przedmiotowe zamówienie, należało 

wybrać ofertę powyższego Wykonawcy jako najkorzystniejszą. Z Wykonawcą zostanie 

podpisana umowa. 

 

 

Załączniki: 

1) wiosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

2) notatka z czynności szacowania wartości zamówienia, 

3) rozeznanie rynku z dnia 12.04.2021 r. wraz z załącznikami, 

4) rozdzielnik,  

5) oferty Wykonawców. 

 

........................................................................................................ 

(Data, miejsce i podpis osoby 

sporządzającej notatkę) 

 

Zatwierdzam do realizacji: 

 

 

..................................................................................................... 

                     (Data, miejsce i podpis Kierownika 

Zamawiającego) 


