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                    Nowy Sącz, dnia 8 sierpnia 2019 r. 

 
 

INFORMACJE PODANE NA OTWARCIU OFERT 
UDOSTĘPNIANE W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami 
Skarbu Państwa i Powiatu Nowosądeckiego (dokumentacja geodezyjna)  

    

1. Podana na otwarciu ofert kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
wynosi 53 000 brutto, w tym: 

 
Część 1:  1 500,00 zł brutto,  

Część 2:  1 500,00 zł brutto,  

Część 3:     900,00 zł brutto,  

Część 4:     900,00 zł brutto,  

Część 5:     900,00 zł brutto, 

Część 6:     900,00 zł brutto,  

Część 7:     900,00 zł brutto,  

Część 8:   1 800,00 zł brutto,  

Część 9:   1 800,00 zł brutto,  

Część 10:   2 700,00 zł brutto, 

Część 11:   3 000,00 zł brutto,  

Część 12:   3 900,00 zł brutto,  

Część 13:   5 000,00 zł brutto,  

Część 14:   9 900,00 zł brutto,  

Część 15: 14 000,00 zł brutto, 

Część 16:   3 400,00 zł brutto. 
 
2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz zaproponowane ceny 

i doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia:  

 

Nr Części 

Oferta nr 1 

 
USŁUGI GEODEZYJNE MAREK WALLIS 

ul. Ciechanowskiego 28/2, 30-218 Kraków 

 

Cena ofertowa brutto Doświadczenie geodety wyznaczonego do realizacji zamówienia 

1 1 400 zł 
wyznaczony do realizacji zamówienia geodeta wykonał 

30 opracowań geodezyjnych  

w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych objętych przedmiotem zamówienia 

2 1 600 zł 
wyznaczony do realizacji zamówienia geodeta wykonał 

30 opracowań geodezyjnych  

w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych objętych przedmiotem zamówienia 

3 1 400 zł 
wyznaczony do realizacji zamówienia geodeta wykonał 

30 opracowań geodezyjnych  

w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych objętych przedmiotem zamówienia 

4 4 400 zł 
wyznaczony do realizacji zamówienia geodeta wykonał 

30 opracowań geodezyjnych  

w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych objętych przedmiotem zamówienia 



 
 

3. Termin wykonania zamówienia wg SIWZ: 

 w przypadku części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 zamówienie należy wykonać w 

terminie nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

4. Warunki płatności określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).  

  

 

 

Beata Zięcina – Kasieczka 
Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych 

 

5 1 200 zł 
wyznaczony do realizacji zamówienia geodeta wykonał 

30 opracowań geodezyjnych  

w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych objętych przedmiotem zamówienia 

6 1 200 zł 
wyznaczony do realizacji zamówienia geodeta wykonał 

30 opracowań geodezyjnych  

w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych objętych przedmiotem zamówienia 

7 1 200 zł 
wyznaczony do realizacji zamówienia geodeta wykonał 

30 opracowań geodezyjnych  

w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych objętych przedmiotem zamówienia 

8 1 400 zł 
wyznaczony do realizacji zamówienia geodeta wykonał 

30 opracowań geodezyjnych  

w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych objętych przedmiotem zamówienia 

9 1 800 zł 
wyznaczony do realizacji zamówienia geodeta wykonał 

30 opracowań geodezyjnych  

w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych objętych przedmiotem zamówienia 

10 2 000 zł 
wyznaczony do realizacji zamówienia geodeta wykonał 

30 opracowań geodezyjnych  

w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych objętych przedmiotem zamówienia 

11 1 800 zł 
wyznaczony do realizacji zamówienia geodeta wykonał 

30 opracowań geodezyjnych  

w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych objętych przedmiotem zamówienia 

12 2 200 zł 
wyznaczony do realizacji zamówienia geodeta wykonał 

30 opracowań geodezyjnych  

w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych objętych przedmiotem zamówienia 

13 2 800 zł 
wyznaczony do realizacji zamówienia geodeta wykonał 

30 opracowań geodezyjnych  

w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych objętych przedmiotem zamówienia 

14 2 800 zł 
wyznaczony do realizacji zamówienia geodeta wykonał 

30 opracowań geodezyjnych  

w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych objętych przedmiotem zamówienia 

15 4 800 zł 
wyznaczony do realizacji zamówienia geodeta wykonał 

30 opracowań geodezyjnych  

w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych objętych przedmiotem zamówienia 

16 9 000 zł 
wyznaczony do realizacji zamówienia geodeta wykonał 

30 opracowań geodezyjnych  

w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych objętych przedmiotem zamówienia 


