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Znak sprawy: FK-3323-03/102

	

Kielce, 19 wrze śnia 2012 roku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie projektu scalenia gruntów wsi Piestrzec , gmina Solec Zdrój , powiat buski, woj.
świętokrzyskie.

Zamawiający - Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach dzi ękuje Państwu za wzi ęcie
udzia łu w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie „przetargu
nieograniczonego”, którego przedmiotem jest wykonanie projektu scalenia gruntów wsi
Piestrzec, powiat buski, woj. świętokrzyskie .

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówie ń
publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm .) Zamawiający dokona ł wyboru
najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta z łożona przez Wykonawców :
Konsorcjum Firm :
Przedsiębiorstwo Us ługowo — Handlowe „Le Mar” Sp. z o.o. w Jaros ławiu
ul. G. Narutowicza 1 37-500 Jaros ław

Małopolskie Biuro Geodezji w Tarnowie S. Krypel i wspólnicy Spó łka jawna
33-100 Tarnów, Pl. Więźniów KL Auschwitz 1
Cena oferowana : 940.900,00 z ł brutto.
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium ceny, okreś lone
w rozdziale XIII SIWZ, w którym oferta w/w Wykonawców uzyskała wynik 100 punktów.
W poni ższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy z łożyli oferty, wraz
ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawieraj ącym punktacj ę przyznan ą
ofertom

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
wykonawcy

liczba punktów w
kryterium cena

Łączna
punktacja

1

Przedsi ębiorstwo
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Kartograficzne
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Sp. z o.o.
44-240 Żory

	

UI. Stodolna 31
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Konsorcjum Firm:

	

Przedsiębiorstwo Us ługowo –

Handlowe „Le Mar” Sp. z o.o. w Jaros ławiu ul.

G. Narutowicza 1 37-500 Jaros ław i

Mało olskie Biuro Geodezji w Tarnowie S.P

	

J

Krypel i wspólnicy Spółka jawna

33-100 Tarnów, Pl. Więźniów KL Auschwitz 1
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Oferta nr 1 zosta ła odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamówie ń publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759
z późn. zm ) - oferta zosta ła zło żona przez wykonawc ę wykluczonego z udzia łu w
postępowaniu o udzielenie zamówienia .

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego mo że być zawarta po
upływie 15 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty,

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, je żeli ma lub mia ł interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniós ł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiaj ącego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.), przysługują ś rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy,
szczegółowo opisane w rozdziale XVII SIW
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