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OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZYCH
Zamawiający Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
tel (018) 443-53-08, fax (018) 443-78-63
http://www.nowysacz.pl , e-mail: urzad@nowysacz.pl,
Informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z
zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.
907 z późn. zm.) pn:

Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego
ZADANIE I - Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena
nieruchomości położonych w Klęczanach.
1. Złożonych ofert: 1, z czego odrzucono 0 ofert.
2. Ceny złożonych ofert:
a) Oferta z najniższą ceną: 600,00 zł brutto
b) Oferta z najwyższą ceną: 600,00 zł brutto
3. Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
a)

Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:
Eleonory Krzyżak
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe
Eleonora Krzyżak
ul. Graniczna 12a
33-300 Nowy Sącz

b) Cena wybranej oferty: 600,00 zł brutto
c) Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryterium cena 100 %. Jest to oferta
najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, spełniająca wszystkie wymogi
Zamawiającego.
4. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Numer
oferty

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe
Eleonora Krzyżak
ul. Graniczna 12a
33-300 Nowy Sącz

Liczba pkt
w kryterium
cena 100%

Razem

100 pkt

100 pkt

ZADANIE II - Prace związane ze sporządzaniem operatu szacunkowego – wycena
nieruchomości gruntowych położonych w Szczawnicy i Szlachtowej.
1.

Złożonych ofert: 2, z czego odrzucono 0 ofert.

2.

Ceny złożonych ofert:

3.

a)

Oferta z najniższą ceną: 4 500,00 zł brutto

b)

Oferta z najwyższą ceną: 5 650,00 zł brutto

Informacja o ofercie najkorzystniejszej:
a)

Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy:
Katarzyna Weinhold,
Magdalena Wiącek
SNiGEO- szacowanie nieruchomości i geodezja s.c.
ul. Karola Świerczewskiego 32
34-436 Maniowy

4.

b)

Cena wybranej oferty: 4 500,00 zł brutto

c)

Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryterium cena 100 %. Jest to oferta
najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, spełniająca wszystkie wymogi
Zamawiającego.

Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a
także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

1

Jerzy Pełzak Firma PROFIS
ul. Wolna 12/37
38-500 Sanok

2

Katarzyna Weinhold,
Magdalena Wiącek
SNiGEO- szacowanie nieruchomości i geodezja s.c.
ul. Karola Świerczewskiego 32
34-436 Maniowy

Liczba pkt
w kryterium
cena 100%

Razem

79,65 pkt

79,65 pkt

100 pkt

100 pkt

PREZYDENT MIASTA
NOWEGO SĄCZA
(-) Ryszard Nowak
08.04.2014r.
………………………………………………………..
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

