
 

RZECZPOSPOLITA  POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 

 

BDG-ZP.2610.14.2019.GI 

 

 Warszawa, 08.08.2019 r.  
 

 

 

 

 

 

 

BDG-ZP.2610.22.2018.GI 

  

    

 
  

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dn. 08.08.2019 r. 

 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – ,,Aktualizacja 

bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski - 

zakres I.”-BDG-ZP.2610.14.2019.GI. 

 

 

 

Zamawiający, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, działając na podstawie art. 86  

ust. 5 w związku z ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w niniejszym 

postępowaniu: 

 

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia 

wynosi:  

 dla całości zamówienia: 517 165,80 zł brutto, 

 dla części nr 1: 46 364,85 zł brutto, 

 dla części nr 2: 30 020,61 zł brutto, 

 dla części nr 3: 24 684,87 zł brutto,     

 dla części nr 4: 13 595,19 zł brutto, 

 dla części nr 5: 41 435,01 zł brutto, 

 dla części nr 6: 24 048,96 zł brutto, 

 dla części nr 7: 32 285,04 zł brutto, 

 dla części nr 8: 62 894,82 zł brutto, 

 dla części nr 9: 21 029,31 zł brutto, 

 dla części nr 10: 14 009,70 zł brutto, 

 dla części nr 11: 25 890,27 zł brutto, 

 dla części nr 12: 51 364,80 zł brutto, 

 dla części nr 13: 10 634,58 zł brutto, 



 dla części nr 14: 39 120,15 zł brutto, 

 dla części nr 15: 6 339,42 zł brutto, 

 dla części nr 16: 25 440,09 zł brutto, 

 dla części nr 17: 29 663,91 zł brutto, 

 dla części nr 18: 18 344,22 zł brutto. 

 

2. Dla części nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 – brak ofert. 

 

      Dla części nr 18: 

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma)  

i adres Wykonawcy 
Cena brutto 

 

Termin wykonania  

zamówienia 

1. 

OPGK Olsztyn Sp. z o.o. 

ul.1 Maja 13       

10-117 Olsztyn 

26 000,00 02.12.2019 r. 

 

  

 
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI PRZETARGOWEJ 

/-/ 

Anna Radomyska 


