
EZP.26.122.10.2021.PZ                                                            Warszawa, dnia 03.03.2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie map osuwisk i terenów zagrożonych 
ruchami masowymi w skali 1:10 000 oraz wprowadzenie kart rejestracyjnych do bazy dla wybranych 10 gmin 
w 4 powiatach w województwie małopolskim, oznaczenie sprawy EZP.26.122.2021.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ 1

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 
11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „Ustawa Pzp”, informuje, że 
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn. opracowanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami 
masowymi w skali 1:10 000 oraz wprowadzenie kart rejestracyjnych do bazy dla wybranych 10 gmin w 4 powiatach 
w województwie małopolskim, oznaczenie  sprawy: EZP.26.122.2021, jako najkorzystniejszą w części 1 wybrał ofertę 
Wykonawcy:

HPC Polgeol Spółka Akcyjna
ul. Budowlana 26

20-469 Lublin

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Oferta Wykonawcy w części 1 spełnia wymagania specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
a, jego oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert: „Cena – 60%” 
oferty brutto i „Doświadczenie osób przewidzianych do realizacji zamówienia – 40%”.

Uzasadnienie prawne wyboru najkorzystniejszej oferty w części 1: art. 239 ust. 1 Ustawy Pzp.

Poniżej informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny, 
zawierającym punktację przyznaną w kryterium oceny ofert i łączną punktację:
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Punkty w ramach  kryterium 
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zamówienia

Łączna punktacja

1
Przedsiębiorstwo Usług 
geologicznych Kielkart                                                                      
ul. Starowapiennikowa 6                                      
25-113 Kielce

25,38 40 65,38

2
GEOCORE sp. z o.o.                                           
ul. Walerego Sławka 17/2                                       
30-633 Kraków

Oferta nie podlega ocenie

3
HPC Polgeol 
Spółka Akcyjna                       
ul. Budowlana 26                                            
20-469 Lublin

60 11,29 71,29

Zamawiający na podstawie art. 226 ust 1 pkt 12 Ustawy Pzp odrzucił jedną ofertę.

 Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
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