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RZECZPOSPOLITA  POLSKA 

GŁÓWNY  GEODETA  KRAJU 
 

Waldemar Izdebski 

 

BDG-ZP.2610.38.2019.GI 

 

 Warszawa,      16.12.2019 r. 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Dostawę specjalistycznego oprogramowania wraz  

z licencjami do oprogramowania na potrzeby obsługi i wsparcia zadań Departamentu 

Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej” BDG-ZP.2610.38.2019.GI.”  

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  

 
 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający – Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wspólnej 2, zawiadamia, że w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

została wybrana: 

 

dla części nr 1 

oferta nr 2  złożona przez ,,Gambt Centrum Oprogramowania i Szkoleń sp. z o.o.”, Al. Pokoju 

29B/22-24, 31-564 Kraków ponieważ spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz ma najwyższa liczbę punktów za kryteria wymagane 

w niniejszym postępowaniu. 

 

 

Punktacja przyznana ofercie złożonej przez Wykonawcę: 

 



   

 

Nr 

oferty 

Adres i nazwa 

Wykonawcy 

Cena – 60 % → 

60 pkt 

Termin realizacji  

dostawy – 40 % 

→ 40 pkt 

 

Razem 

2. 

Gambt Centrum 

Oprogramowania  

i Szkoleń sp. z o.o. 

Al. Pokoju 29B/22-24 

31-564 Kraków 

 

                               

 

60,00 pkt 

                                             

 

40,00 pkt 

 

 

                                       

                              

100,00 pkt. 

 

dla części nr 2 

oferta nr 3  złożona przez ,,Globema sp. z o.o”, ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa 

ponieważ spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz  ma 

najwyższa liczbę punktów za kryteria wymagane w niniejszym postępowaniu. 

 

Punktacja przyznana ofertom złożonym przez Wykonawców: 

Nr 

oferty 

Adres i nazwa 

Wykonawcy 

Cena – 60 % 

→ 60 pkt 

Termin realizacji  

dostawy – 40 % → 

40 pkt 

 

Razem 

3. 

,,Globema sp. z o.o” 

ul. Wita Stwosza 22, 

02-661 Warszawa 
 

60,00 pkt 20,00 pkt 

 

 

80,00 pkt 

 

dla części nr 3 

oferta nr 1  złożona przez ,,ProGea 4D sp. z o.o.” ul. Pachońskiego 9,31-223 Kraków ponieważ 

spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ma najwyższa 

liczbę punktów za kryteria wymagane w niniejszym postępowaniu. 

 

Punktacja przyznana ofertom złożonym przez Wykonawców: 

Nr 

oferty 

Adres i nazwa 

Wykonawcy 

Cena – 60 % 

→ 60 pkt 

Termin realizacji  

dostawy – 40 % → 

40 pkt 

 

Razem 

1. 

  
,,ProGea 4D sp. z o.o.”  

ul. Pachońskiego 9 

31-223 Kraków 

                                

60,00 pkt 

                                              

0,00 pkt 

 

                                  

60,00 pkt 

 



   

 

dla części nr 4 

oferta nr 3  złożona przez ,,Globema sp. z o.o”, ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa  

ponieważ spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ma 

najwyższa liczbę punktów za kryteria wymagane w niniejszym postępowaniu. 

 

Punktacja przyznana ofertom złożonym przez Wykonawców: 

 

Nr 

oferty 

Adres i nazwa 

Wykonawcy 

Cena – 60 % 

→ 60 pkt 

Termin realizacji  

dostawy – 40 % → 

40 pkt 

 

Razem 

3. 

,,Globema sp. z o.o” 

ul. Wita Stwosza 22, 

02-661 Warszawa 
 

 

 

                               

60,00 pkt 

 

                                          

20,00 pkt 

 

 

                                

80,00 pkt                               

 

 

GŁÓWNY GEODETA KRAJU 

 

dr hab. inż. Waldemar Izdebski 

 
 


