
IZ-IV.G.272.8.9.2018 

                                                                                         Staszów, dnia 21.08.2018 rok 

                     

                                           Wykonawcy 

                                 Uczestnicy postępowania 

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  

nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji na potrzeby prowadzonego postępowania 

administracyjnego dla działki oznaczonej numerem 5592 położonej w obrębie Staszów. 

 

Powiat Staszowski – Starostwo Powiatowe w Staszowie, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2  ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579  

z póź. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w  trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie 

zamówienia publicznego na ww. zamówienie informuje o: 

I/ Wyborze najkorzystniejszej oferty   

 

Wybrana została oferta nr 1 : – ROLETKA Usługi Geodezyjne Sebastian Kalota                                                      

                                                   ul. Rytwiańska 3, 28-200 Staszów  

Uzasadnienie:  

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oraz  

z kryterium określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu 

kryteriami jakim Zamawiający kierował się przy ocenie oferty była: cena 100%. W terminie składania ofert 

złożono jedną ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która otrzymała maksymalną ilość punktów-100. 

W tabeli poniżej przedstawiono złożone przez Wykonawców oferty na: Opracowanie dokumentacji na 

potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego dla działki oznaczonej numerem 5592 

położonej w obrębie Staszów podając: nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania                

i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy 

albo imiona  i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania 

działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny oferti łączną punktację. 

Nr 

oferty 

 

 

Nazwy (firmy), albo 

imiona  

i nazwiska 
 

Siedziby albo miejsca 

zamieszkania 

i adresy wykonawców jeżeli 

są miejscami wykonywania 

działalności wykonawców 
 

Zaoferowana cena 

brutto 

Liczba 

punktów  

w kryterium: 

cena 

Łączna 

liczba 

punktów 

Pozycja  

w 

rankingu 

ofert 

1 

ROLETKA                   

Usługi Geodezyjne 

Sebastian Kalota                                   

ul. Rytwiańska 3                                   

28-200 Staszów 

Netto: 

5.000,00 zł 

VAT: 0,00 zł 

Brutto: 

5.000,00 zł  

100 100 1 

 

II. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów 

Zamawiający nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów. 

III. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

 

                                                                                             STAROSTA 

                                                                                             Michał Skotnicki 


