
IZ-IV.GN.272.2.6.2018 
                                                                                                                   Staszów, 27.02.2018 r. 
 
Zamawiający: 
Powiat Staszowski –Starostwo Powiatowe 
ul. Józefa Piłsudskiego 7 
28-200 Staszów 
 

Informacja Zamawiającego, zgodnie  
z postanowieniami art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. 
zm.) 
 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ww. ustawy - Zamawiający w związku  
z dokonaniem czynności otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowanej w 5 zadaniach: 

Zadanie nr 1 - Wykonanie mapy do celów prawnych obrazującej faktyczny przebieg drogi 
powiatowej Nr 0821T „ Przychody-Rybitwy” – obejmującej działki położone na terenie gminy 
Połaniec w obrębie Rybitwy - działka oznaczona nr 567 o pow. 1,19 ha oraz w obrębie Ruszcza 
- działka oznaczona nr 88 o pow. 0,45 ha; 

Zadanie  nr 2 - Wykonanie mapy do celów prawnych obrazującej faktyczny przebieg drogi 
powiatowej Nr 0841T „Rudniki – Zrębin” – obejmującej działki położone w obrębie Kamieniec 
gm. Połaniec, oznaczone nr 266 pow. 0,74 ha i 418 o pow. 0,3000 ha; 

Zadanie nr 3 – Wykonanie dokumentacji ustalającej faktyczny przebieg drogi powiatowej  
Nr 0787T „ Pokrzywianka-Olbierzowice-Witowice-Łukawica” obejmującej działkę położoną  
w Pełczycach gm. Bogoria, oznaczona nr 13 o pow. 0,40 ha.  

Zadanie nr 4 – Wykonanie mapy do celów prawnych obrazującej faktyczny przebieg drogi 
powiatowej Nr 0830T pn. „Niemścice-Ponik”, położonej na terenie obrębu Ponik gm. Staszów, 
oznaczonej nr 89/1 z działką oznaczoną nr 77/1, stanowiącą własność osób fizycznych. 

Zadanie nr 5 - Wykonanie projektu podziału działki położonej w Szydłowie, oznaczonej nr 457  
o powierzchni 0,0200 ha i wydzielenie działki w związku z planowaną przebudową drogi 
powiatowej nr 0037T „Szydłów – Pieczonogi”, oznaczonej nr 591/2 zgodnie ze wstępnym 
projektem podziału, pozytywnie zaopiniowanym postanowieniem Wójta Gminy Szydłów z dnia 
14 grudnia 2017 roku znak: IGP.IV.6831.19.2017. 

 

zamieszcza informacje dotyczące: 
 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 90.633,32 złotych 

(brutto) w tym: 

Zadanie nr 1 – 33 333,33 zł 

Zadanie nr 2 – 30 000,00 zł 

Zadanie nr 3 – 22 666,66 zł 

Zadanie nr 4 – 2 533,33 zł 

Zadanie nr 5 – 2 100,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie: 
 

Nr oferty Firma oraz adres Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 

1 
Firma Handlowo – Usługowa „MK-Interbit” Magdalena Kaleta, ul. Rzeżnicza 2/23,  
31-540 Kraków 

2 FASTMAP Geodezja i Kartografia Łukasz Ćwiek, ul. Targowa 6, 28-225 Szydłów 

3 Best – Geo Geodezja i Kartografia Andrzej Kasiński, Pełczyce 28, 28-210 Bogoria 

4 PRACOWNIA GEODEZYJNA, ul. Piłsudskiego 6, 28-200 Staszów 

 
 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach: 
 

Nr 
oferty 

Firma Wykonawców, którzy 
złożyli oferty w terminie 

Cena oferty brutto  w PLN 
(kryterium) 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Warunki 
płatności 

1 

Firma Handlowo – Usługowa 
„MK-Interbit” Magdalena Kaleta, 

ul. Rzeżnicza 2/23,  
31-540 Kraków 

Zadanie nr 1:  56.800,00 zł 
Zadanie nr 2:  38.800,00 zł 
Zadanie nr 3:  34.800,00 zł 

zgodnie  
z SIWZ 

zgodnie  
z SIWZ 

2 

FASTMAP Geodezja  
i Kartografia Łukasz Ćwiek,  

ul. Targowa 6,  
28-225 Szydłów 

Zadanie nr 1:  22.000,00 zł 
Zadanie nr 5:    2.000,00 zł 
 

zgodnie  
z SIWZ 

zgodnie  
z SIWZ 

3 
Best – Geo Geodezja  

i Kartografia Andrzej Kasiński, 
Pełczyce 28, 28-210 Bogoria 

Zadanie nr 2:  19.000,00 zł 
Zadanie nr 5:    2.400,00 zł 
 

zgodnie  
z SIWZ 

zgodnie  
z SIWZ 

4 
PRACOWNIA GEODEZYJNA, 

ul. Piłsudskiego 6,  
28-200 Staszów 

Zadanie nr 1:  35.000,00 zł 
Zadanie nr 2:  19.000,00 zł 
Zadanie nr 3:  17.000,00 zł 
Zadanie nr 4:    1.450,00 zł 
Zadanie nr 5:    1.450,00 zł 

zgodnie  
z SIWZ 

zgodnie  
z SIWZ 

 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ww. ustawy w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy, 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ww. ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

 

  

 STAROSTA 

                                                                                                     Michał Skotnicki 

  


