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Katowice, dnia l),majar 20 17 r,

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNTEJSZEJ OFERT'Y

w postgpcrwaniu, ktorego przedmiotem zamowienia jest sporz4dzenie opracorvania pn.
"Inwentaryzacja v,l,robisk g6rniczych majqcych potqczenie z po,wierzchniq, znajdujqcych sig
na obszarach pozostalych zlikwidowanych kopahi wggla kamiennego na terenie
G6rnoSl4sk rego ZaglEbia Wgglowe go", BDG I 0 | I 20 17 lPN .

Zamaw rajq c y rvyb ral <l ferl g zl o2o nq prze zwyk o n awcg :

AGOS - GEMESI Sp. z o"o.
al. Korfantego 191
40-153 Katowice
l1czna cena ofert,owa brutto: 60,00 pkt
kwalifikacje zawodowe os6b wyzn^czonych do realizacji zam6wienia: 30,00 pkt
aspekt spoleczny: 5,00 pkt
l4czna liczba punk6w: 95,00 pkt

Ponadto w postgpowaniu ofertg zto2yli nastgpuj4cy wykonawcy:

Przedsigbiorstwo lVliernictwa G6rniozego Sp. z o.o.
ul. Mikolowska 100a
40 - 065 K.atowict:
tqczna cena ofertowa brutto: 47,59
kwalifikacie zawodowe os6b Wz,naczonych do realizacji zam6wienia: 30,00
aspekt spoleczny: I 0,00
lqczna hczba punl.6w: 87,59

Gt6rvny Instytut Ci6rnictwa
Pl. Gwark<iw 1

40- 166 Katowice
lqczna cena ofeftowa brutto: 33,50
kwalifikac.je zawodowe os6b .vqiznilczonych do realizacji zam6wienia: 30,00
aspekt spoleczny: 5,00
Lqczna liczba punli:6w: 6 8, 5 0

Politechnika Sl4ska, V/ydzial G6rnietwa i Geologii
ul. Akadernicka 2,\
44-100 Gliwice
lqczna cena ofertowa brutto: 34,50
kwalifikrrcje zawodowe os6b -vqiznaczonych do realizacji zam6wienia: 30,00
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aspekt spoieczny: 0,00
l4czna lic:zba punk6w: 64,5 0

Pracownia Geodezyjno - Kartograficzna
Starrislaw Ciereszko
ul. Wojska Polskiego 10,

32-:;00 Cfuzanbw
oTa2"

Przedsigbiorstwo Badaf Gec>frzycznych Sp. z o.o.
ul. Jagieloriska 76
03-301 W'arszawa
wykonawca wykluczony
oferta odrzucona

Uzasadnienie
PostEpowanie prowadzone bylo w trybie przetargu nieograniczonego o wartoSci szacunkowej
powyzej l<wot okreslonych 'w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnra
29 sitycznia 2004 r. Prawo zam6wiet'r publicznych {Dz. U " z 2015 r., poz. 2164 ze nn.).

W postgpowaniu wplynglo ii oferl, z czego 1 wykonawca zostat wykluczorLy z postgpowania,
a jego oferrta zostilaodrzucona.

Zamawiq4cy dokonal wyboru oferty najkorzystniejszej pod wzglgdem kryl.eri6w oceny ofert,
okreSlony'ch w specyfikacj i iistotnych warunkow zam6wienia.

Zgodnie z art.94 ust. 1 pkt I ustawy z dnia29 stycznia2}}  r. Prawo zamriwieri pubiicznych
umowa tnohe zosta1 zawewta w terminie nie kr6tszym niz 10 dni od dnia przeslania
zawiadonrienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy u?yciu 6rodk6w komunikacji
elektronicznej"
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