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oGŁosZENIE
o rozstrzygnięciu postępowania na ząmówienie publiczne

w trybie

,,

przetargu nieograniczonego

".

Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego działając na podstawie art. 9? Prawa Zamowień Publicznych informuje, iz w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP pod nr 19Ż517-Ż011, na.
rvykonanie zadaniapt.: ,,opracowanie systema GIS dla Gorczańskiego Parku Narodowego'', na
wnio sek Zakładowej Komi sj i Przetargowej dokonał
:

.
l.

wyboru najkorzystniejszych ofert dla w/w zatlanin.
ofertą najkorzystniejszą (w oparciu o kryteria ich oceny) została wybrana oferta rrlw Wykonawcy:

Nr

zadania

x

Nazrva Wr*onas,crSmallGIS Antoni Łabaj
ul. obrońców Helu
30-395 Kraków

2l

Uzasadnieńe rr1'boru

rlajkotzyst'lĘsza na porlsta*ie uzyskaĘ ocerr-v
w oparciu o krvteria oceny ofert okreŚlone w siwz

ot-erta
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Nr

ofeńr

Porród rrr'kltlczenia

Nazs'a ofbrenta

Prannr'- s'g PZP

tbmrnlnr'

Ż'adcn z'e rł.spólnikórr' Wr'konarrcr'

I

(qńłki cr'

wilnej) nie przedstarr'ił rn'rnaganego zaśrł"iadczenia z Urzędu Skarborł'ęo. W1'konalł'ca nie
złożr1także \łvmaganego rv sirrz ośrriadczenia.
Zamarł.ia3ąc1' wezwał Wykonaucę do wupełnicnia brakując1'clr dokumcntorr u'trybic aft. 26

KartGIS s.c.

ust. 3 PZP. Jednak w okreŚlonv'm rłezwaniern

art.24 ust. 2 p. 4

'lyn
terminie Wytonawca ich nie uz.upelnił.
sarwrn Wvkonalł'ca nie rwkazał' iż nie pcrJlega
rvykluczerritr

z

prorvadzonego postęporrania rv

tr1óie ań. 24 ust.

1

PZP'

Wykonauca nie przedstawił' iŻ dysponuje oso9.

banu zdolnymi do rłrykonania zamóu"ienią k1óre

KRAMEKO

spelniałvb_'*

lłarunki siuz.

Prz.edstauiona rł' ofercie osoba" jako ekspert ds.
apiikacji nie posiada *dtsztalcenia zgodnego z
rrrmogami okeślon1mi rr sirłz.

Sp. z o.o.

art. 24 ust. 2 p. 4

Wykorrarłca rrie przedstarr'ił, iŻ d-vsporruje oso'
bami zdoln1.rrri do rq'konarria łurróuienią które

1n

3.

spelnial-vbv *anuil<i sirvz.
Przedstawiona w ol_ercie osoba, ialio ekspeń ds.
crclrrorr1' prz1'rtxl,v nie posiada rr1'liształcenia
zgulnego z v1łnogami określonymi rr'siwz.

GEFOS a s

ert. 24 ust. 2 p. 4

Z postępowania odrzucono 4 oferty

Nr
ofer11

Porr'ód odrzucenia
Nazrra oferenta

I

KartGlS

9.

KRAMEKO Sp.

10

GEFOS

z o.o.

Pramn'- u's PZP

tbmralnr-

Oferta *v*luczonego Wykonarvcy podlega odrzuceniu

art. 24 ust. 4

a.s.
ZloŻona ofcrta ltic zostala podpi-

5.

ADASA SISTEMAS S.A.U

saln przez osobę

upo\\'aznion1

do skladania ośrr'iadczeli rr'oli lr'

art. 89 ust. I p.

I

raliuich dziala.jąccgo korisorc.itrltr

1.

Wybrana otbrta otrzymała a następującą punktację:
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Nazsa Wrtonan-cr-

Wartościknteriórr'
ocenr ofert
Cetm

ofeĄ

[zl brunol

SmallGIS Antoni Łabaj
ul. obrońcóu'Helu 2l

136 653.00

Ilośc
uą'skan1ch
ptlnklórr

30.000

30-395 Krakólv

5.

Zanawtający zawiera umowę w sprawie zanrowietria publiczrrego' Z Zastrzezeniem aft.
183, w terminie nie krótszym niz 5 dni od dnia przesłania zawiadonrienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zar.viadomienie to zostało przesłane w sposób określony w
art.27 ust. 2, albo 10 dni -jezeli zostało przesłane w inny sposób. W przypadku złożenia
rv prorvadzonynl postępolvaniu tylko jednej oferty' tll1lowa lrroże zostac zarvafta przed
upływem iv/rv ternrinórv _ iv oparciu o aft. 94 ust. 2 p. l a) PZP'

TC;

Zatwierdził
15

Sii

'.1

Otnł'nnią:

I.
2.
j.
1.

-5.

6.
7.
8.
9.

10.
l

I.

I2.
I3.

KałtGIS s.c., 03-319 |farsznu,a, ul. Nadv,iślańską 7','l8,

oPcK

Rzeszów s.a." 35-328 fucszóult, ul. Geodctóv, ]
()kregowe Płzedsiębiorshuo Geodea,jno _ Karlogtztficzne OPEGIEKĄ Sp. z o.o.; 82-300 Elbl%, ttl. Tvsiąclecia 1l:
PPL| llLŁUG.4 s'c.: 53-I49 Wioclaw, ul. Racłav'icka I5,,I9
_ adre's do korespondełtcii: tr"ictołiano San'g Lo'sada' 00-07-1 lf''ałsząvu, pI. Piłsud.skiego 2
^Ł)^1lS.4 SIS7'E^LĄS S.A.(i.
SmallGIS Ałttotti łabaj, 30-395 Kruków, ul. ollł'ołicółł'Helu 2I
Okręowe Pruedsiębiorstwo Geoclezyjno Kałtogmrtcz,re Sp. z o.o.; 3l-530 Kraków, ul. Grzegółzeckłl I0,
(iIS EYPERT Sp. z o.o.: 20-069 I'ublin, uI. I-eszczlłiskiego l2't.
KRĄfuIEKO Sp. z o.o., 30-02-1 Kraków, ul. lvIazowiecka l08,
GEFOS a.s., Kunclrutls 17, /80 82 Praha I, CZECH)'
S'ĄN|Ii/IA s.a., 93-I76 Lodź, ul. Suu,ąlska l6
GIS Parmer Sp. z o.o.,50-264 Wrrocłanł, ul. Kilińskiego 30
ProGea Consulting Piotr I4'ęĄk' 3I-223 Kralanc, ul. Pachottskego 9
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