
UCHWAŁA NR 47/129/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Weryfikacja 
inicjalnej bazy danych GESUT miasta Karpacza oraz miasta Kowary”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 euro na realizację zadania pn.: „Weryfikacja inicjalnej 
bazy danych GESUT miasta Karpacza oraz miasta Kowary”, zatwierdza się wybór Wykonawcy – 
GEOXY Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Grzegórzecka 69, 31-559 Kraków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński
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UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2019 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert dotyczące postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości poniżej 221.000 euro na realizację zadania pn.: „Weryfikacja inicjalnej bazy danych

GESUT miasta Karpacza oraz miasta Kowary”.

Złożone zostały dwie oferty:

Oferta Nr 1

GEOXY Sp. z o. o.

ul. Grzegórzecka 69

31-559 Kraków

Zaoferowana cena brutto: 61.254,00 zł

Ilość punktów przyznana za kryterium CENA – 58,80 pkt

Kwalifikacje i uprawnienia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia:

1) Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Kierownika prac:

- dodatkowe kwalifikacje zawodowe w zakresie zarządzania projektami, potwierdzone posiadaniem

certyfikatu Prince2 Foundation – posiada (25 pkt)

2) Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Inspektora wewnętrznej kontroli jakości:

- uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

geodezyjne i kartograficzne – posiada (15 pkt)

Ilość punktów przyznana za kryterium KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA OSÓB

WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA – 40 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za oba kryteria – 98,80 pkt

Oferta Nr 2

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o. o.

ul. Rybacka 15

45-003 Opole

zaoferowana cena brutto: 60.024,00 zł

Ilość punktów przyznana za kryterium CENA – 60 pkt

Kwalifikacje i uprawnienia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia:

1) Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Kierownika prac:

- dodatkowe kwalifikacje zawodowe w zakresie zarządzania projektami, potwierdzone posiadaniem

certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu

certyfikatów: Prince2 lub PMP lub IPMA lub równoważnego – nie posiada (0 pkt)

2) Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Inspektora wewnętrznej kontroli jakości:

- uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

geodezyjne i kartograficzne – posiada (15 pkt)

Ilość punktów przyznana za kryterium KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA OSÓB

WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA – 15 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za oba kryteria – 75 pkt
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Zespół osób upoważnionych – na podstawie § 3 Uchwały Nr 37/109/19 Zarządu Powiatu

Jeleniogórskiego z dnia 9 lipca 2019 r. – do wykonywania czynności w przedmiotowym

postępowaniu, zaproponował przyjąć jako najkorzystniejszą Ofertę Nr 1, złożoną przez firmę

GEOXY Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, która spełnia wymogi określone w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą łączną ilość punktów (czyli 98,80) spośród

ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Ponadto w budżecie powiatu na 2019 rok

zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości zapewniającej realizację przedmiotowego

zamówienia przez w/w Wykonawcę na podstawie zaoferowanej ceny.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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