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     Reguły, 16 czerwca 2017 r. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT 

dotyczy zamówienia publicznego udzielanego 

bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych  

 

Działając na podstawie wewnętrznej procedury udzielania zamówień publicznych, w związku z dyspozycją 

art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 

ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje o wynikach postępowania pn. „Wykonanie 

rozgraniczenia nieruchomości; wykonanie mapy sytuacyjnej z projektem podziału” (nr sprawy: 

ZP.271.1.52.2017). 

 

W wyznaczonym terminie składania ofert, to jest do dnia 06.06.2017 r., do godz. 1200 wpłynęły  

2 oferty. 

Część I zamówienia – Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości 

NR 

OFERTY 

WYKONAWCA OFERTA 

CENOWA 

BRUTTO 

 

Liczba punktów w 

kryterium cena -100% 

 

I. 

Marcin Baranowski 

GEOMAR 

ul. Górna Droga 4/506 

02-495 Warszawa 

5.535,00 zł 100 pkt 

 

II. 

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-

Kartograficznych 

 „Kujawski-Nosecki-Kuniccy” 

ul. Berenta 8 

05-800 Pruszków 

6.519,00 zł Oferta odrzucona 

Zamawiający odrzucił ofertę nr II złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych 

„Kujawski-Nosecki-Kuniccy”, ul. Berenta 8, 05-800 Pruszków – treść oferty jest  niezgodna z treścią zapytania 

ofertowego. Zamawiający dopuszczał możliwość składania ofert częściowych z podziałem na dwie części, 

jednocześnie wymagał, aby Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, złożył odrębne 

formularze ofertowe dla każdej z tych części, w których należało odrębnie określić cenę oferty za wykonanie 

zamówienia dla części I oraz części II. Tymczasem ww. wykonawca nie zrealizował wymagań określonych 

przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym w miejscu dotyczącym sposobu określenia ceny oferty w ramach 

części zamówienia. 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez Marcin Baranowski GEOMAR, ul. Górna 

Droga 4/506, 02-495 Warszawa. 

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert. 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym. 
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Część II zamówienia – Wykonanie mapy sytuacyjnej z projektem podziału 

 

NR 

OFERTY 

WYKONAWCA OFERTA 

CENOWA 

BRUTTO 

 

Liczba punktów w 

kryterium cena -100% 

 

I. 

Marcin Baranowski 

GEOMAR 

ul. Górna Droga 4/506 

02-495 Warszawa 

2.398,50 zł 100 pkt 

 

II. 

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-

Kartograficznych 

 „Kujawski-Nosecki-Kuniccy” 

ul. Berenta 8 

05-800 Pruszków 

2.091,00 zł Oferta odrzucona 

 

Zamawiający odrzucił ofertę nr II złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych 

„Kujawski-Nosecki-Kuniccy”, ul. Berenta 8, 05-800 Pruszków – treść oferty jest  niezgodna z treścią zapytania 

ofertowego. Zamawiający dopuszczał możliwość składania ofert częściowych z podziałem na dwie części, 

jednocześnie wymagał, aby Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, złożył odrębne 

formularze ofertowe dla każdej z tych części, w których należało odrębnie określić cenę oferty za wykonanie 

zamówienia dla części I oraz części II. Tymczasem ww. wykonawca nie zrealizował wymagań określonych 

przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym w miejscu dotyczącym sposobu określenia ceny oferty w ramach 

części zamówienia. 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr I złożona przez Marcin Baranowski GEOMAR, ul. Górna 

Droga 4/506, 02-495 Warszawa. 

Uzasadnienie wyboru: wybrano ofertę prawidłową pod względem merytorycznym wg kryteriów oceny ofert. 

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą w trybie roboczym. 

 

 

 

                                                                                                                   WÓJT GMINY MICHAŁOWICE  

                                                                                                                       (-) mgr inż. Krzysztof Grabka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1) strona internetowa www.bip.michalowice.pl 

2) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Michałowice – 1 egz. 

3) aa. ZP.271.1.52.2017 – 1 egz. 

http://www.bip.michalowice.pl/

