
 

Kielce, dn. 13.10.2021 r. 

SR-II.272.1.9.2021 
 

 

Zamawiający: 

Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach 

ul. Wrzosowa 44,  

25 – 211 Kielce 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji (zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn.: „Modernizacja 

wysokościowej osnowy geodezyjnej  3 klasy na terenie powiatu kieleckiego etap I – opracowanie 

projektu technicznego” 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej jako ustawa Pzp – 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji zgodnie  z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp  dokonał wyboru 

najkorzystniejszej oferty.  

 

Po dokonaniu oceny ofert za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę nr 2  złożoną przez 

Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Pomiarów Geodezyjnych Spółka z o. o., ul. Jacka 

Kaczmarskiego 27, 02-679 Warszawa za cenę ofertową - 218 940,00 złotych brutto oraz 

zaoferowanym wydłużonym okresem udzielonej gwarancji - 48 miesięcy. 

 

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2  ustawy Pzp na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia, którymi były: cena 

oraz wydłużony okres udzielonej gwarancji. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, 

obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w Rozdziale XIX SWZ. 

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu z udziału                          

w postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu. 

 



W postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Oferty otrzymały następującą liczbę punktów: 

 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 
 
    Cena brutto 

Liczba 
punktów  
cena - 
max 60 

Wydłużony 
okres udzielonej 
gwarancji 

Liczna punktów 
wydłużony 
okres udzielonej 
gwarancji - max 
40 

Razem - 
max 100 
punktów 

1 
GEORES Sp. z o. o. 
ul. Targowa 3 
35-064 Rzeszów 

344 892,00 zł 38,09 48 miesięcy 40,00 78,09 

2 

Przedsiębiorstwo Pomiarów 
Geodezyjnych Spółka z o. o. 
ul. Jacka Kaczmarskiego 27 
02-679 Warszawa 

218 940,00 zł 60,00 48 miesięcy 40,00 100 

3 

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-
Kartograficzne OPGK WROCŁAW 
Spółka z o. o. 
al. Kasztanowa 18 
53-125 Wrocław 

305 040,00 zł 43,06 48 miesięcy 40,00 83,06 

4 
OPGK Rzeszów Spółka  Akcyjna 
ul. Geodetów 1 
35-328 Rzeszów 

331 229,16 zł 39,66 48 miesięcy 40,00 79,66 

 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczył żadnego Wykonawcy ani nie 

odrzucił żadnej oferty. 

Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę 

w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

WICESTAROSTA 

TOMASZ PLEBAN 

 

 

 


