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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” – powiat kędzierzyńsko – kozielski i namysłowski -  zadanie nr 1  

pn. Digitalizacja operatów geodezyjnych dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w ramach 

projektu pn.: „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych  i kartograficznych województwa 

opolskiego” dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, 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: 

 

Top - Info Sp. z o.o. 

ul. Barwinek 28B 

25-150 Kielce 

 

Cena brutto wybranej oferty: 49 077,00 zł 

Gwarancja: 61 miesięcy 

 

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 1 
 
 

Nr 
oferty 

Nazwa lub nazwisko 
oraz 

adres wykonawcy 

Cena ofertowa 

 (zł-brutto) 

Gwarancja 

 

Liczba pkt  

w kryteriach:  

cena, gwarancja,  

=  Łączna 
punktacja  

3 

Top – Info Sp. z o.o. 
ul. Barwinek 28B 
25-150 Kielce 

49 077,00 zł 
/ 

61 m-cy 

(60,00+40,00) 
100,00 
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All – Maps Aleksandra Rejowicz 
ul. Kościelna 8/14 
30-034 Kraków 

94 900,00 zł 
/ 

72 m-ce 

(31,03+40,00) 
71,03 

7 
TOM – SCAN Tomasz Tabała 
Suchowola 301 
22-442 Adamów 

69 899,00 zł 
/ 

62 m-ce 

(42,13+40,00) 
82,13 

8 
Q&S Computer – Soft Sp. z o.o. 
u. Żwirki i Wigury 8-12 
58-301 Wałbrzych 

86 940,00 zł 
/ 

72 m-ce 

(33,87+40,00) 
73,87 

10 

GEOSERWIS S.C  
Marcin Wróblewski Sylwia Wróblewska 
ul. Armii Krajowej 25/3 
48-300 Nysa 

174 660,00 zł 
/ 

72 m-ce 

(16,86+40,00) 
56,86 

11 
NEURO PLUS Sp. z o.o. 
ul. Romana Dmowskiego 3/9 
50-203 Wrocław 

54 000,00 zł 
/ 

72 m-ce 

Oferta podlega 
odrzuceniu 

 
Jednocześnie informuję: 
 

1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy, 
odrzucono ofertę Wykonawcy NEURO PLUS Sp. z o.o. – Wykonawca nie wyraził zgody 
na przedłużenie terminu związania ofertą w związku z czym jego oferta została 

odrzucona 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


