
 

ZPI.272.10.2018                                                                                     Nowy Sącz, dnia 20 czerwca 2018 r. 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji związanej 
z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA REALIZACJĘ CZĘŚCI 1 i 2 ZAMÓWIENIA 
 

I. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami), zwanej dalej ustawą, 
zamawiający Powiat Nowosądecki z siedzibą ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej zamawiającym, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszych ofert  na 
realizację części 1 i 2 zamówienia: 
 
Złożonych ofert: 2, w tym:, 
- na część 1 zamówienia: 2 oferty 
- na część 2 zamówienia: 1 oferta 
 
Za najkorzystniejsze uznane zostały oferty wykonawców: 
 

 na część 1 zamówienia: 
BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o. o., z siedzibą ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów  
 

Część 1 
- cena brutto wybranej oferty: 11 685 zł 
- doświadczenie rzeczoznawcy wyznaczonego do realizacji zamówienia: wyznaczony do realizacji zamówienia rzeczoznawca wykonał 30 operatów szacunkowych w zakresie 
posiadanych uprawnień zawodowych  
 

 na część 2 zamówienia: 
Małopolska Kancelaria Majątkowa Łukasz Grzybała, z siedzibą: ul. Ludwinowska 7/20, 30-331 Kraków 

 

Część 2 
- cena brutto wybranej oferty: 450 zł 
- doświadczenie rzeczoznawcy wyznaczonego do realizacji zamówienia: wyznaczony do realizacji zamówienia rzeczoznawca wykonał 696 operatów szacunkowych w zakresie 
posiadanych uprawnień zawodowych 

 
II. Uzasadnienie wyboru: 
 

Zamawiający dokonał wyboru ofert w oparciu o kryteria: cena ofertowa brutto 60 % i doświadczenie rzeczoznawcy wyznaczonego do realizacji zamówienia 40%. Wybrane 
oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie. Wybrane oferty spełniają wszystkie wymogi postawione w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 



 

III. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, a także ceny ofert i punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 
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Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 

cena ofertowa  
brutto 

doświadczenie rzeczoznawcy 
wyznaczonego do realizacji 

zamówienia 

cena ofertowa  
brutto 

doświadczenie rzeczoznawcy 
wyznaczonego do realizacji 

zamówienia 

1 
Małopolska Kancelaria Majątkowa 

Łukasz Grzybała 
ul. Ludwinowska 7/20, 30-331 Kraków 

29 000 zł 

wyznaczony 
do realizacji zamówienia 
rzeczoznawca wykonał 

696 operatów szacunkowych 
w zakresie posiadanych uprawnień 

zawodowych 

450 zł 

wyznaczony 
do realizacji zamówienia rzeczoznawca 

wykonał 
696 operatów szacunkowych w zakresie 

posiadanych uprawnień zawodowych 

2 BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o. o. 
ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów 11 685 zł 

wyznaczony 
do realizacji zamówienia 
rzeczoznawca wykonał 

30 operatów szacunkowych 
w zakresie posiadanych uprawnień 

zawodowych 

---- ---- 
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Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 

liczba punktów 
w kryterium 
cena ofertowa 
brutto 
60 pkt 

liczba punktów 
w kryterium 
doświadczenie 
rzeczoznawcy 
wyznaczonego do 
realizacji zamówienia 
40 pkt 

RAZEM LICZBA 
PUNKTÓW 
PRZYZNANYCH 
OFERCIE 

liczba punktów 
w kryterium 
cena ofertowa 
brutto 
60 pkt 

liczba punktów 
w kryterium 
doświadczenie 
rzeczoznawcy 
wyznaczonego do 
realizacji zamówienia 
40 pkt 

RAZEM LICZBA 
PUNKTÓW 
PRZYZNANYCH 
OFERCIE 

1 

Małopolska Kancelaria Majątkowa 
Łukasz Grzybała 

ul. Ludwinowska 7/20 
30-331 Kraków 

24,18 pkt 40 pkt 64,18 pkt 60 pkt 40 pkt 100 pkt 

2  
BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o. o. 

ul. Kościuszki 31 
41-500 Chorzów 

60 pkt 40 pkt 100 pkt ---- ---- --- 



 

 
IV. Zamawiający informuje, że nie ustanowił i nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów. 
 
 
 
1. strona internetowa  
2. a/a  

 
 

Beata Zięcina – Kasieczka  
Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych 

 
 


