
 
 

 

ZPI.272.25.2018                                         Nowy Sącz, dnia 16 stycznia 2019 r. 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu 
Nowosądeckiego (operat szacunkowy) 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

I. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający Powiat Nowosądecki 
z siedzibą ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej zamawiającym, zawiadamia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotowego zamówienia: 

 
1. Złożonych ofert: 1 

 
2. Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy: 
 

oferta nr 1 – B&B Biuro Obsługi Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
 z siedzibą Jamnica 13, 33-300 Nowy Sącz 
 Cena wybranej oferty: 1 750 zł 

Doświadczenie rzeczoznawcy wyznaczonego do realizacji zamówienia: wyznaczony do realizacji 
zamówienia rzeczoznawca wykonał 31 operatów szacunkowych w zakresie posiadanych uprawnień 
zawodowych, objętych przedmiotem zamówienia 

 
II. Uzasadnienie wyboru: 

 

Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria: cena ofertowa brutto 60 %, doświadczenie 
rzeczoznawcy wyznaczonego do realizacji zamówienia 40 %. Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu 
art. 2 pkt 5, lit. a) ustawy Pzp, spełniająca wszystkie wymogi zamawiającego. 

 
III. Zamawiający wskazuje nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, a także cenę oferty, doświadczenie 

rzeczoznawcy wyznaczonego do realizacji zamówienia i punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację: 

 
IV. Zamawiający informuje, że nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów i nie ustanowił 

dynamicznego systemu zakupów.   
 

1. strona internetowa  
2. a/a  
 
 

Beata Zięcina – Kasieczka 
Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

cena 
ofertowa 

brutto 

Liczba punktów 
w kryterium 

„cena ofertowa 
brutto”  
60 pkt 

doświadczenie rzeczoznawcy 
wyznaczonego do realizacji 

zamówienia 

Liczba punktów 
w kryterium 

„doświadczenie 
rzeczoznawcy 

wyznaczonego do 
realizacji zamówienia” 

40 pkt 

RAZEM LICZBA 
PUNKTÓW 

PRZYZNANYCH 
OFERCIE 

1 

 
B&B Biuro Obsługi 

Nieruchomości 
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Jamnica 13 
33-300 Nowy Sącz 

 

1 750 zł 60 pkt 

wyznaczony do realizacji 
zamówienia rzeczoznawca 

wykonał  
31 operatów szacunkowych 

w zakresie posiadanych 
uprawnień zawodowych 
objętych przedmiotem 

zamówienia 

40 pkt 100 pkt 


