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Uczestnik postępowania  
Nr WZ.272.17.2022 

 
ZAWIADOMIENIE  

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych na „Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnych” 
 

Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że w oparciu o przeprowadzone 
postępowanie w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 1, gdzie kryteriami oceny ofert są: 
cena- 60 %, gwarancja i rękojmia- 40 %,  za ofertę najkorzystniejszą uznana została oferta: 

 

Dla Części nr 1, 2, 3, 4 i 5 zamówienia: GEOMAX II Biuro Usług Geodezyjnych s.c., 34-211 
Budzów 577 - przyznana punktacja za cenę-  60 punktów; przyznana punktacja za gwarancję i 
rękojmię- 40 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 100 punktów- dla w/w 
części. 

 

W/w Wykonawca dla wskazanych części złożył niepodlegającą odrzuceniu ofertę, która spełnia 
wymagania Zamawiającego określone w SWZ. Oferta Wykonawcy uzyskała 100 punktów, tj. 
najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert spośród wszystkich ofert w 
postępowaniu dla danej części. Wykonawca wykazał  spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

  

Nazwy i siedziby pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja 
przyznana ofertom zgodnie z zapisami SWZ: 

W zakresie Części nr 1:  

1. PiMAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 1 Maja 186, 44-340 Godów- przyznana 
punktacja za cenę-  5,70 punktu; przyznana punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 punktów; 
łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 45,70 punktu; 

2. Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOPROF s.c. Jarosław Kożuch Sławomir Zając 31-315 
Kraków, ul. Radzikowskiego 65K/12- przyznana punktacja za cenę-  10,16 punktu; przyznana 
punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich 
kryteriach 50,16 punktu. 

W zakresie Części nr 2:  
1. PiMAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 1 Maja 186, 44-340 Godów- przyznana 

punktacja za cenę-  7,96 punktu; przyznana punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 punktów; 
łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 47,96 punktu; 

2. Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOPROF s.c. Jarosław Kożuch Sławomir Zając 31-315 
Kraków, ul. Radzikowskiego 65K/12- przyznana punktacja za cenę-  9,28 punktu; przyznana 
punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich 
kryteriach 49,28 punktu. 

W zakresie Części nr 3:  
1. PiMAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 1 Maja 186, 44-340 Godów- przyznana 

punktacja za cenę-  6,80 punktu; przyznana punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 punktów; 
łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 46,80 punktu; 
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2. Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOPROF s.c. Jarosław Kożuch Sławomir Zając 31-315 
Kraków, ul. Radzikowskiego 65K/12- przyznana punktacja za cenę-  9,10 punktu; przyznana 
punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich 
kryteriach 49,10 punktu. 

W zakresie Części nr 4:  
1. PiMAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 1 Maja 186, 44-340 Godów- przyznana 

punktacja za cenę-  7,60 punktów; przyznana punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 punktu; 
łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 47,60 punktu; 

2. Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOPROF s.c. Jarosław Kożuch Sławomir Zając 31-315 
Kraków, ul. Radzikowskiego 65K/12- przyznana punktacja za cenę-  8,99 punktu; przyznana 
punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich 
kryteriach 48,99 punktu. 

W zakresie Części nr 5:  
1. PiMAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 1 Maja 186, 44-340 Godów- przyznana 

punktacja za cenę-  6,54 punktu; przyznana punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 punktów; 
łączna punktacja zdobyta we wszystkich kryteriach 46,54 punktu; 

2. Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOPROF s.c. Jarosław Kożuch Sławomir Zając 31-315 
Kraków, ul. Radzikowskiego 65K/12- przyznana punktacja za cenę-  7,69 punktu; przyznana 
punktacja za gwarancję i rękojmię- 40 punktów; łączna punktacja zdobyta we wszystkich 
kryteriach 47,69 punktu. 

 

 
Ponadto jak wskazano w piśmie WZ.272.17.2022.2 z dnia 09.06.2022r. w przedmiotowym 

postępowaniu Pan Stanisław Wójcik z Lublina przesłał w dniu 07.06.2022 g. 23.57 przez platformę 

ePuap formularzem „zgłoszenia oferty/wniosku”  plik zip o nazwie „Sucha Beskidzka Oferta”. Został 

on przez Zamawiającego odszyfrowany na miniPortalu. Folder zip zawiera wewnątrz dwa pliki zip, 

których Zamawiający nie jest w stanie otworzyć z przyczyn nie leżących po jego stronie, tym samym 

nie jest w stanie odczytać treści potencjalnej oferty. Potwierdzenie braku możliwości zapoznania się z 

treścią załączonych plików po zasygnalizowaniu problemu Zamawiający otrzymał w wiadomości z 

platformy miniPortal z wyjaśnieniem, że oferta została podwójnie zaszyfrowana przez Wykonawcę, a 

System może odszyfrować tylko ostatnie szyfrowanie tj. pliku przesłanego przez ePUAP. Nie ma 

natomiast możliwości odszyfrowania plików, które są w środku. W związku z powyższym 

Zamawiający nie był w stanie zapoznać się z treścią potencjalnej oferty. 

 

Termin podpisania umów ustala się na dzień 06.07.2022r. w siedzibie Zamawiającego. 

z poważaniem 

STAROSTA SUSKI 
mgr Józef Bałos 


