ZARZĄD POWIATU
STALOWOWOWOLSKIEGO
ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola

Stalowa Wola, dnia 02.06.2022 r.
GN.6620.4.38.2022.JM
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający – Powiat Stalowowolski informuje, że na zapytanie ofertowe znak
GN.6620.4.38.2022.JM z dnia 31 maja 2022 r., pn.:
„Wykonanie dokumentacji ( operatu technicznego ) do sprostowania błędnego przebiegu
granic na podstawie materiałów zawartych w powiatowym zasobie geodezyjnym i
kartograficznym bez wykorzystania geodezyjnych pomiarów terenowych pomiędzy obrębem
0010-Łążek Zaklikowski ( jednostka ewidencyjna Zaklików- obszar wiejski ), a obrębem
0002-Chwałowice ( jednostka ewidencyjna Radomyśl nad Sanem”
wpłynęło 6 ofert:
Nr
oferty
1

2

3

4

5

6

Nazwa i adres/siedziba Wykonawcy
GMB GEODEZJA Rafał Szpilka
Ul. Głęboka 14, 37-200 Przeworsk, tel.
726-344-743
Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
Wojciech Bednarczyk
Ul. Kościuszki 6A, 27-600 Sandomierz,
tel. 509-778-402
„GEOPROJEKT” Usługi Geodezyjne
Tomasz Hałka, ul. Dobra 28a, 39-300
Mielec, e-mail: geodezja@egeoprojekt.pl
Dariusz Śliwak – Usługi Geodezyjne, ul.
Warszawska 30/79, 26-200 Końskie, email: suwak5@gazeta.pl
„Chata” Geodezja i Nieruchomości,
Konrad Kogut, ul. Hutnicza 8/5, 37-450
Stalowa Wola, e-mail:
konrad.kogut@wp.pl
OPGK Rzeszów S.A., ul. Geodetów 1, 35328 Rzeszów, e-mail:
opgk@opgk.rzeszow.pl

Cena oferty

Inne istotne elementy
oferty

4800,00 zł netto
5904,00 zł brutto

-

3500,00 zł netto
4305,00 zł brutto

-

8000,00 zł netto
9840,00 zł brutto

-

5081,30 zł netto
6250,00 zł brutto

-

24 000,00 zł netto
24 000,00 zł brutto

-

26 000,00 zł netto
31 980,00 zł brutto

-

Oferta złożona przez Geodesy Poland Investments Sp. z o.o. została odrzucona z uwagi na to, że
wpłynęła po terminie, tj. w dniu 01.06.2022 r.
Na podstawie kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu ofertowym ustalono, że oferta złożona
przez:
Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Wojciech Bednarczyk, ul. Kościuszki 6A, 27-600
Sandomierz

Oferowana cena – 4305,00 zł brutto ( słownie: cztery tysiące trzysta pięć złotych brutto 00/100 ) za
wykonanie dokumentacji ( operatu technicznego ) do sprostowania błędnego przebiegu granic na
podstawie materiałów zawartych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym bez
wykorzystania geodezyjnych pomiarów terenowych pomiędzy obrębem 0010-Łążek Zaklikowski (
jednostka ewidencyjna Zaklików- obszar wiejski ), a obrębem 0002-Chwałowice ( jednostka
ewidencyjna Radomyśl nad Sanem), została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryterium wyboru – cena 100 %.

A/a
Starosta Stalowowolski
(-)
Janusz Zarzeczny
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

