
 

ZPI.272.5.2019                                                                          Nowy Sącz, dnia 3 kwietnia 2019 r.  
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem 
nieruchomościami Skarbu Państwa (dokumentacja geodezyjna) 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA REALIZACJĘ CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA 

ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA REALIZACJĘ CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA 
 
 

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, zamawiający 
Powiat Nowosądecki z siedzibą ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej zamawiającym, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację części 1 zamówienia: 
 

Złożonych ofert: 4, w tym: 
- na część 1 zamówienia: 4 oferty,  
- na część 2 zamówienia: 3 oferty, w tym jedna odrzucona  
 

Za najkorzystniejszą uznana została: 
 
 

 na część 1 zamówienia: 
Usługi Geodezyjne Marek Wallis, z siedzibą ul. Ciechanowskiego 28, 30-218 Kraków 
 

Część 1 
- cena brutto wybranej oferty: 6 500 zł 
- doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia: wyznaczony do realizacji zamówienia geodeta wykonał >30 opracowań geodezyjnych w zakresie posiadanych 
uprawnień zawodowych 

 
 
II. Uzasadnienie wyboru: 
 
Zamawiający dokonał wyboru ofert w oparciu o kryteria: cena ofertowa brutto 60 %, doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia 40 %. Wybrana oferta uzyskała 
najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie. Wybrana oferta spełnia 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 geodety wyznaczonego 
do realizacji zamówienia 

cena ofertowa 
brutto 

doświadczenie geodety  wyznaczonego 
do realizacji zamówienia 

1 
USŁUGI GEODEZYJNE mgr inż. Danuta Bębenek 

ul. Ogrodowa 171, 33-370 Muszyna 
18 000 zł 

wyznaczony do realizacji zamówienia 
geodeta wykonał 

21 opracowań geodezyjnych w zakresie 
posiadanych uprawnień zawodowych 

--- ---- 

2 
  USŁUGI GEODEZYJNE MAREK WALLIS 
ul. Ciechanowskiego 28, 30-218 Kraków 

 
6 500 zł 

wyznaczony do realizacji zamówienia 
geodeta wykonał 

>30 opracowań geodezyjnych 
w zakresie posiadanych uprawnień 

zawodowych 

1 600 zł 

wyznaczony do realizacji zamówienia 
geodeta wykonał 

>30 opracowań geodezyjnych w zakresie 
posiadanych uprawnień zawodowych 

3 
Zakład Naprawy Maszyn Kazimierz Wolski  

ul. Tatary 8A, 13-100 Nidzica  
15 990 zł 

wyznaczony do realizacji zamówienia 
geodeta wykonał 

60 opracowań geodezyjnych w zakresie 
posiadanych uprawnień zawodowych 

6 150 zł 

wyznaczony do realizacji zamówienia 
geodeta wykonał 

60 opracowań geodezyjnych w zakresie 
posiadanych uprawnień zawodowych 

4 
Edward Machowski „GEOPOOL”  

USŁUGI GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNE  
33-386 Podegrodzie, Brzezna 305 

12 000 zł 

wyznaczony do realizacji zamówienia 
geodeta wykonał 

30 opracowań geodezyjnych w zakresie 
posiadanych uprawnień zawodowych 

1 000 zł 

wyznaczony do realizacji zamówienia 
geodeta wykonał 

30 opracowań geodezyjnych w zakresie 
posiadanych uprawnień zawodowych 

N
um

er
 o

fe
rt

y 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 

liczba punktów  
w kryterium cena 
ofertowa brutto 

60 pkt 

liczba punktów w kryterium 
doświadczenie geodety 
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 geodety 
wyznaczonego do realizacji 
zamówienia 

40 pkt 

RAZEM LICZBA 
PUNKTÓW 
PRZYZNANYCH 
OFERCIE 

1 

 
USŁUGI GEODEZYJNE mgr inż. Danuta Bębenek 

ul. Ogrodowa 171, 33-370 Muszyna 
 

21,67 pkt 28 pkt 49,67 pkt --- --- --- 



 

IV. Zamawiający informuje, że nie ustanowił i nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów. 
V. Na postawie art. 92 ust. 2 zamawiający informuje, że unieważnił postępowanie na realizację części 2 zamówienia. Podstawa prawna unieważnienia art. 93 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 93 ust. 

2 ustawy. Podstawa faktyczna: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może 
zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 
CZĘŚĆ KWOTA KTÓRĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA CENA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

2 800 zł 1 600 zł 
 
 

1. strona internetowa  
2. a/a  

 
 
 
 

 
Beata Zięcina – Kasieczka  

Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych 

2  

 
  USŁUGI GEODEZYJNE MAREK WALLIS 
ul. Ciechanowskiego 28, 30-218 Kraków 

 

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

3 

 
Zakład Naprawy Maszyn Kazimierz Wolski  

ul. Tatary 8A, 13-100 Nidzica  
 

24,39 pkt 40 pkt 64,39 pkt 15,61 pkt 40 pkt 55,61 pkt 

4 

 
Edward Machowski „GEOPOOL”  

USŁUGI GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNE  
33-386 Podegrodzie, Brzezna 305 

 

32,50 pkt 40 pkt 72,50 pkt nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 


