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I NFORM A CJA   

O  WY BORZE  NA JKORZY STNIEJ SZEJ  OFERTY  
(zgodnie z art.92 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. 
Utworzenie i uzupełnienie danych przestrzennych infrastruktury informacji 
przestrzennej dla obszaru powiatowego związanych z realizacją projektu pn. «e-
usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa 
opolskiego» dla zadania nr 2 pn. Uzupełnienie baz danych infrastruktury informacji 
przestrzennej w zakresie: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów 
topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań 
kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500), mapy zasadniczej dla terenów 
zabudowanych, zainwestowanych, przeznaczonych pod zabudowę w granicach jednostek 
ewidencyjnych: nr 160801_5 pod nazwą Dobrodzień - obszar wiejski, nr 160804_5 pod 
nazwą Praszka – obszar wiejski w ramach projektu pn.: „E-usługi cyfrowych zasobów 
geodezyjnych  i kartograficznych województwa opolskiego” dla Powiatu Oleskiego, 
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art.92 ust.1 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), po przeprowadzeniu analizy i oceny ofert,  
za najkorzystniejszą, na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert, wyszczególnionych w 
ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uznał ofertę 
złożoną przez firmę: 
 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o. 
ul. Rybacka 15 
45-003 Opole 
 
Cena brutto wybranej oferty: 182 040,00 zł 
Gwarancja: 72 miesiące 
 

Uzasadnienie faktyczne: Oferta najkorzystniejsza dla zamawiającego pod względem 
przyjętych kryteriów oceny ofert: cena – 60%, gwarancja – 40%. 
 

Zestawienie złożonych ofert, streszczenie oceny i porównania ofert – zadanie nr 2 
 

Nr 
oferty 

Nazwa lub nazwisko 
oraz 

adres wykonawcy 

Cena ofertowa 

 (zł-brutto) 

Gwarancja 

 

Liczba pkt  

w kryteriach:  

cena, gwarancja,  

=  Łączna 
punktacja  

2 

All – Maps Aleksandra Rejowicz 
ul. Kościelna 8/14 
30-034 Kraków 

290 000,79 
/ 

72 m-ce 

(37,66+40,00) 
77,66 

3 

UNIMAP S.C. J.Bryk, D.Malcharek 
ul. Gliwicka 127 
40-856 Katowice 

442 000,00 
/ 

72 m-ce 

Oferta podlega 
odrzuceniu 
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Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – 
Kartograficzne Sp. z o.o. 
ul. Rybacka 15 
45-003 Opole 
 

182 040,00 
/ 

72 m-ce 

(60,00+40,00) 
100,00 

7 

OPGK Rzeszów S.A. 
ul. Geodetów 1 
35-328 Rzeszów 

291 473,10 
/ 

72 m-ce 

(37,47+40,00) 
77,47 

8 

NEURO PLUS Sp. z o.o. 
ul. Romana Dmowskiego 3/9 
50-203 Wrocław 

563 000,00 
/ 

72 m-ce 

Oferta podlega 
odrzuceniu 

 
Jednocześnie informuję: 
 

1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy, 
odrzucono oferty Wykonawców UNIMAP S.C. J.Bryk, D.Malcharek (oferta nr 3) oraz 
NEURO PLUS Sp. z o.o. (oferta nr 8) – wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą w związku z czym ich oferty zostały odrzucone na mocy art. 
89 ust. 1 pkt 7a. 

2. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może zostać zawarta zgodnie z 
dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp. 


