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            Warszawa, 22 kwietnia 2016 r.
           (dzień, miesiąc, rok)

Znak sprawy: GI-FOTO.2611.1.2016

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI WYBORU WYKONAWCY 
ZAMÓWIENIA

o wartości powyżej 10 000,00 złotych i nieprzekraczającej wartości, o której mowa 
w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Wsparcie działań merytorycznych realizowanych w Projekcie enviDMS, w zakresie 
kartograficznych opracowań tematycznych w postaci map hydrograficznych
2. Kwota, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 
59 999,99 zł brutto w tym:

 zamówienie podstawowe: 39 999,99 zł brutto,
 zamówienie opcjonalne: 20 000,00 zł brutto.

3. Porównanie ofert:
L.p. Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty 

brutto
Inne                                                         

1. Aneta Afelt: Hydrologia-Środowisko-Doradztwo
ul. Gagarina 11 m. 69 B
00-753 Warszawa

59 250,00 zł RPW/7800/2016

2. GEOEKOMA
ul. Gen. J. Ziętka 57, 42-480 Poręba 92 250,00 zł RPW/7937/2016

4. Wskazanie Wykonawcy i uzasadnienie dokonanego wyboru:
Zaproszenie do złożenia oferty zostało opublikowane na stronie www Urzędu pod adresem: 

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-

pzp/wsparcie-dzialan-merytorycznych-realizowanych-w-projekcie-envidms,-w-zakresie-

kartograficznych-opracowan-tematycznych-w-postaci-map-hydrograficznych oraz umieszczono na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie GUGiK w miejscu publicznie dostępnym w dniu 29.03.2016 r.

W dniu 31.03.2016 r., na w/w stronie www Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń umieszczono 

informację o zmianie treści załącznika nr 1 i nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty oraz zmianę 

terminu składania ofert.

W wyniku postępowania, do Zamawiającego wpłynęły dwie w/w oferty. Oferta nr 2 złożona 

przez Wykonawcę GEOEKOMA nie zawierała oświadczenia oraz dowodów potwierdzających 

spełnienie warunków określonych w części IV Zaproszenia do złożenia oferty. W związku 

z powyższym, w dn. 19.04.2016 r. do Wykonawcy zostało wysłane wezwanie do uzupełnienia 

dokumentów. W dniu 20.04.2015 r.  Zamawiający otrzymał uzupełnienie do oferty.

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wsparcie-dzialan-merytorycznych-realizowanych-w-projekcie-envidms,-w-zakresie-kartograficznych-opracowan-tematycznych-w-postaci-map-hydrograficznych
http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wsparcie-dzialan-merytorycznych-realizowanych-w-projekcie-envidms,-w-zakresie-kartograficznych-opracowan-tematycznych-w-postaci-map-hydrograficznych
http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2016-ponizej-kwoty-okreslonej-w-art.-4-pkt-8-pzp/wsparcie-dzialan-merytorycznych-realizowanych-w-projekcie-envidms,-w-zakresie-kartograficznych-opracowan-tematycznych-w-postaci-map-hydrograficznych
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W wyniku oceny ofert Zamawiający stwierdził, iż złożone oferty spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego oraz zawierają oświadczenia  potwierdzające spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu określone w Rozdz. IV Zaproszenia do złożenia oferty.

Zamawiający dokonał oceny w/w ofert na podstawie kryterium ceny – 100 %, w wyniku 

czego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Aneta Afelt: 

Hydrologia-Środowisko-Doradztwo.

ZATWIERDZAM WYBÓR WYKONAWCY
 

........................................................
              Data, podpis i pieczęć dyrektora KO 


