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POWIAT RACIBORSKI                                                                     Racibórz, dnia 08.09.2022r. 
Plac Stefana Okrzei 4 
47 – 400 Racibórz 
OR.VII.272.09.2022 
 

INFORMACJA 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY i ODRZUCENIU OFERTY 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji Nr OR.VII.272.09.2022 

pn.: „Przetworzenie do postaci elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentacji 
geodezyjnej Wydziału Geodezji w Raciborzu. Następnie zaimportowanie powstałych i 

przetworzonych plików wraz z określeniem georeferencji i opisem metadanych do ewidencji 
materiałów zasobu systemu OŚRODEK firmy GEOBID wraz z przenumerowaniem dla: I część dla 

jednostki ewidencyjnej Rudnik II część dla jednostki ewidencyjnej Krzanowice III część dla 
obrębów: Ciechowice, Górki Śląskie, Łęg, Szymocice, Zawada Książęca.”  

 
 

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz.1710) informuję, iż: do realizacji przedmiotowego w/w 
zamówienia dla części II została wybrana oferta nr 5 złożona przez: 
Geores Sp. z o.o.  
ul. Targowa 3  
35-064 Rzeszów 
cenę brutto: 121 524,00 zł 
2. W postępowaniu złożono oferty. 
Oferty w przedmiotowym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy: 
 

NUMER 
OFERTY/Nazwa 

Firmy 

KRYTERIUM NR 1 KRYTERIUM NE 2 

ŁĄCZNA 
LICZBA 

PUNKTÓW 

Pozycja 

CENA 

60% 

OKRES 
GWARANCJI 

40% 

LICZBA 
PUNKTÓW 

wg wzoru 

LICZBA 
PUNKTÓW  

1.Geores Sp. z o.o.  
 ul. Targowa 3, 35-064 

Rzeszów 
121 524,00 60,00 60 miesięcy 40,00 100,00 1 

2.OPGK Rzeszów 
Spółka Akcyjna  

ul. Geodetów 1, 35-328 
Rzeszów 

163 836,00 44,50 60 miesięcy 40,00 84,50 2 

3.O&S Computer-Soft 
Sp. z o.o.;   

58-301 Wałbrzych, ul. 
Żwirki i Wigury 8-12 

ODRZUCONA            
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4. MGGP S.A. 
Ul. Kaczkowskiego 6  
 33 – 100 Tarnów 

183 577,50 39,72 60 miesięcy 40,00 79,72 4 

5.Top-Info sp. z o. o. 
ul. Barwinek 28 B, 25-

150 Kielce 
165 122,14 44,16 60 miesięcy 40,00 84,16 3 

 
 
Uzasadnienie wyboru: Zgodnie z art. 239 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający 
wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji 
warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu kryteriami takimi była cena oferty oraz 
okres gwarancji. Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert przedmiotowa oferta została uznana za 
najkorzystniejszą, tj. uzyskała największą łączną liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone 
w SWZ kryteria. Wykonawca wykazał, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania w wymaganym 
zakresie. Wykonawca wykazała, że posiada stosowne uprawnienia. Wykonawca wykazał, że 
zaoferowana cena nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający 
wybrał ofertę tego wykonawcy do realizacji zamówienia. 
 
2. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz.1710 z póź. zm.) informuję, iż dla II część postpowania: 
Oferta O&S Compter – Soft Sp. Z o.o., 
58-301 Wałbrzych, ul. Żwirki i Wigury  
została odrzucona przez zamawiającego na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 2 c) Ustawy Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710.). 
 
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 2 c) zamawiający odrzuci ofertę jeżeli została złożona przez 
wykonawcę który nie złożył w przewidzianym terminie podmiotowego środka dowodowego, 
potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawca został 
wezwany do złożenia ww. dokumentów jednak w przewidzianym terminie ich nie złożył, w 
związku z czym jego oferta podlega odrzuceniu jw.  
 
 
 
 
 
 
 

Z up. STAROSTY 
Beata Bańczyk 

SEKRETARZ POWIATU 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Mariola Wolnik, wew.385 


