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Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Utworzenie baz danych BDOT i

GESUT,  digitalizacji  materiałów  zasobu  PZGiK  wraz  z utworzeniem  rejestrów

przestrzennych  dokumentów  źródłowych  (RPDŹ)  oraz  wykonania  modernizacji

i aktualizacji  baz  danych  ewidencji  gruntów  i  budynków  (EGiB)  dla  Powiatu

Zduńskowolskiego”

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający Powiat Zduńskowolski, działając na podstawie art.  92  ust. 2 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),

dalej  "Pzp"  zawiadamia,  iż  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  w  trybie  przetargu

nieograniczonego pn.:  „Utworzenie baz danych BDOT i GESUT,  digitalizacji  materiałów zasobu

PZGiK  wraz  z utworzeniem  rejestrów  przestrzennych  dokumentów  źródłowych  (RPDŹ)  oraz

wykonania  modernizacji  i aktualizacji  baz  danych  ewidencji  gruntów  i  budynków  (EGiB)  dla

Powiatu Zduńskowolskiego” dla  Części I pn. „ Opracowanie kompleksowe Gmina Zapolice baza

BDOT 500.  Harmonizacja  baz danych  BDOT500,  GESUT i  EgiB” jako  najkorzytniejszą  ofertę

wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne  Vertical Sp. z

o.o., ul. Stodolna 31, 44 – 240 Żory . 

Zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ oferta uzyskała następującą liczbę punktów:

- kryterium wyboru jakim była cena 60% ilość punktów 60;

-  kryterium wyboru jakim był wydłużony  okres gwarancji 20% ilość punktów 20,

-  kryterium wyboru jakim było skrócenie terminu realizacji 20% ilość punktów 12. 

Łączna suma punktów 92. 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny

ofert  określonych  w Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia,  tj.  cena,  okres  gwarancji  i

skrócenie  terminu  realizacji.  Wykonawca  spełnia  wszystkie  warunki  wymagane  przez

Zamawiającego, a oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej

na podstawie kryteriów oceny.

Na  podstawie  art.  91  ust.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  2018  r.  poz.  1986  z  późn.  zm.),  Zamawiający  wybierał  ofertę

najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  Specyfikacji  Istotnych



Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu  na Część I - „Opracowanie kompleksowe Gmina

Zapolice baza BDOT 500. Harmonizacja baz danych BDOT500, GESUT i EgiB” zostały złożone

następujące oferty:
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