
 

IZ-IV.GN.272.9.11.2019 

                                                                                       Staszów, dnia 14.11.2019 rok 

                    Wykonawcy 

Uczestnicy postępowania   

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowane w dwóch zadaniach 

Zadanie nr 1 - Wykonanie mapy do celów prawnych dla działek położonych w obrębie Beszowa, 

gmina Łubnice. 

Zadanie nr 2 - Wykonanie opracowania geodezyjnego dla działki położonej w obrębie Osówka, gmina 

Szydłów. 

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

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)   

w związku z prowadzonym postępowaniem w  trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia 

publicznego na ww. zamówienie informuje o: 

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty   

 

Zadanie nr 1 wybrana została oferta nr 2 :   – MERIDIAN USŁUGI GEODEZYJNE Maciej Sochacki, 

                                                                           ul. Krakowska 14, 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 jakimi Zamawiający kierował się przy ocenie oferty była cena 100%.  

W terminie składania ofert na zadanie nr 1 złożono pięć ofert. Spośród ofert złożonych w tym postępowaniu 

(zadanie nr 1) nie podlegających odrzuceniu najkorzystniejszą cenowo jest oferta ww. Wykonawcy, która 

otrzymała maksymalną ilość punktów - 100.  

 

Zadanie nr 2 wybrana została oferta nr 2 :   – MERIDIAN USŁUGI GEODEZYJNE Maciej Sochacki, 

                                                                           ul. Krakowska 14, 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 jakimi Zamawiający kierował się przy ocenie oferty była cena 100%.  

W terminie składania ofert na zadanie nr 2 złożono trzy oferty. Spośród ofert złożonych w tym postępowaniu 

(zadanie nr 2) nie podlegających odrzuceniu najkorzystniejszą cenowo jest oferta ww. Wykonawcy, która 

otrzymała maksymalną ilość punktów - 100.  

 
W tabeli poniżej przedstawiono złożone przez Wykonawców oferty na: Wykonanie dokumentacji geodezyjnej 

realizowane w dwóch zadaniach 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 ofert i 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, netto, VAT [zł] 

Liczba 

punktów  

w 

kryterium: 

cena 

Łączna 

liczba 

punktów 

Pozycja  

w 

rankingu 

ofert 

Zadanie nr 1 

1 

Starzęba Tadeusz 

Wycena Nieruchomości  

i Usługi Geodezyjne  

 

ul. Dewońska 17/15  

25-637 Kielce 

netto: 18 900,00 zł 

VAT: ----- 

brutto: 18 900,00 zł 

Wykonawca wykluczony 

Oferta odrzucona 



Nr 

oferty 

 

 
Nazwy (firmy),  

albo imiona  

i nazwiska 
 

 
 

Siedziby albo miejsca 

zamieszkania 

i adresy wykonawców jeżeli 

są miejscami wykonywania 

działalności wykonawców 

Zaoferowana cena 

brutto, netto, VAT [zł] 

Liczba 

punktów  

w 

kryterium: 

cena 

Łączna 

liczba 

punktów 

Pozycja  

w 

rankingu 

ofert 

2 

 

MERIDIAN USŁUGI 

GEODEZYJNE  

Maciej Sochacki  

 

 

ul. Krakowska 14  

28-200 Staszów 

netto: 15 900,00 zł 

VAT: ----- 

brutto: 15 900,00 zł 

 

100 100 1 

3 
Best – Geo Geodezja  

i Kartografia  

Andrzej Kasiński 

Pełczyce 28  

28-210 Bogoria  

netto: 27 000,00 zł 

VAT: ------ 

brutto: 27 000,00 zł 

 

58,89 58,89 3 

4 
XGEO Usługi 

Geodezyjne  

Wiktor Stęsicki 

 ul. H. Kołłątaja 18/22  

25-715 Kielce 

brutto: 29 900,00 zł 

 
53,18 53,18 4 

5 
PRACOWNIA 

GEODEZYJNA s.c.  

ul. Piłsudskiego 6  

28-200 Staszów 

netto: 16 000,00 zł 

VAT: 3 680,00 zł 

brutto: 19 680,00 zł 

80,79 80,79 2 

Zadanie nr 2 

2 

 

MERIDIAN USŁUGI 

GEODEZYJNE Maciej 

Sochacki  

 

 

ul. Krakowska 14  

28-200 Staszów 

netto: 1 590,00 zł 

VAT: ----- 

brutto: 1 590,00 zł 

100 100 1 

3 

Best – Geo Geodezja  

i Kartografia  

Andrzej Kasiński 

Pełczyce 28  

28-210 Bogoria  

netto: 5 000,00 zł 

VAT: ------ 

brutto: 5 000,00 zł 

 

31,80 31,80 3 

6 

FASTMAP GEODEZJA 

I KARTOGRAFIA 

Łukasz Ćwiek  

ul. Targowa 6  

28-225 Szydłów 

netto: 2 000,00 zł 

VAT: ----- 

brutto: 2 000,00 zł 

79,50 79,50 2 

II. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów 

Zamawiający nie dopuścił dynamicznego systemu zakupów. 

III. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 
 

 

 

 

 STAROSTA 

                                                                                                         Józef Żółciak 


