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Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie zapytania o cenę na dostosowanie szczegółowej osnowy poziomej III – ej
klasy do przejścia z układu ,,1965/3’’ do PUWG ,,2000/18’’- łącznie z transformacją
osnowy pomiarowej, oraz ewidencyjnej bazy punktów granicznych dla obszaru
Gminy Darłowo i Gminy Malechowo.
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655m, z późn. zm.) zawiadamia się, iŜ w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostosowanie
szczegółowej osnowy poziomej III – ej klasy do przejścia z układu ,,1965/3’’ do
PUWG ,,2000/18’’- łącznie z transformacją osnowy pomiarowej, oraz ewidencyjnej
bazy punktów granicznych dla obszaru Gminy Darłowo i Gminy Malechowo,
została wybrana oferta firmy:
„GEOCOMP”
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Projektowych
Stanisław Wesołowski
ul. Tarnopolska 1C/B
78-106 Kołobrzeg
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz jest ofertą o najniŜszej cenie.
Uzasadnienie wyboru :
Zamawiający przyznaje, Ŝe okolicznością bezsporną w sprawie jest fakt, iŜ
niedołączenie przez „MEKARTEX” Usługi Geodezyjno-Kartograficzne, ul. Kasprzaka 37,
75-713 Koszalin oraz „GEOTECH” Spółka z o.o., ul. Gdańska, 73-110 Stargard Szczecińki
aktualnych zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Dziale IV Wykaz oświadczeń
i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu w lit. b) było wymagane aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Mając powyŜsze na uwadze naleŜało odrzucić ofertę „MEKARTEX” Usługi
Geodezyjno-Kartograficzne, ul. Kasprzaka 37, 75-713 Koszalin oraz „GEOTECH” Spółka
z o.o., ul. Gdańska 4, 73-110 Stargard Szczecińki na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Streszczenie złoŜonych ofert :
Oprócz Państwa firmy, ofertę złoŜyło równieŜ:
1. „GEODET” s.c. Wojciech Bala, Zbigniew Kalita, ul. Głowackiego 2/2, 75-402 Koszalin,
które otrzymało 92,76 punktów.
2. „Zakład Geodezji i Kartografii „GEOBUD”, ul. Plac Lotników 3/1, 70-114 Szczecin, które
otrzymało 86,36 punktów.

