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Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
/wszyscy/

Wybór najkorzystniejszej oferty
na zadanie częściowe D
Dotyczy:

postępowania

nieograniczonego

na

o

robotę

udzielenie
budowlaną

zamówienia
pt.:

publicznego

„Świadczenie

prowadzonego

usług

w

trybie

geodezyjnych”.

przetargu

Postępowanie

umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.260.31.2019.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu, jako
najkorzystniejszą na zadanie częściowe D wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:
GEOSIT Usługi Geodezyjno – Informatyczne
Dariusz Filipek, Ryszard Pasternak Spółka Cywilna
ul. Al. Boh. Warszawy 31,
70-340 Szczecin

Oferta spełnia wszystkie wymogi określone przepisami prawa i SIWZ oraz została oceniona jako oferta
najkorzystniejsza ekonomicznie gdyż uzyskała największą łączną liczbę punków obliczoną jako sumę punktów
uzyskanych w kryterium "Cena brutto", oraz w kryterium „Termin wykonania zlecenia”.

Pozostałe informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
Zadanie częściowe A:
Numer
oferty

2

3

4

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy
GEOSIT Usługi Geodezyjno –
Informatyczne Dariusz Filipek,
Ryszard Pasternak Spółka
Cywilna ul. Al. Boh. Warszawy
31, 70-340 Szczecin
DELTA Jarosław Kocik ul. Wąska
5/2, 71-415 Szczecin
PHU GEO-SERVICE Krzysztof
Iwanow ul. Niedziałkowskiego 7B,
74-300 Myślibórz

Kryterium - „Cena
Brutto” – waga 60%

Kryterium – „Termin wykonania
zlecenia” – waga 40%

Łączna punktacja

60

26,66

86,66

41,15

26,66

67,81

33,45

40

73,45

Zamawiający informuje, iż umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą zawrze na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy
pzp tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie zostanie
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane pocztą.
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