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Informacja o wyborze oferty 
 
 
 

Informuję, Ŝe w organizowanym w dniu 4 lutego 2010 roku zamówieniu publicznym                      
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie prac geodezyjnych w zakresie podziałów 
działek ewidencyjnych Gminy Namysłów, wybrano ofertę Pana Lucjana Kraus, Usługi Geodezyjne  
i Kartograficzne, ul. Dubois 1, 46-100 Namysłów, oferując najniŜszą cenę za wykonanie 
przedmiotu zamówienia za: wykonanie podziału geodezyjnego na dwie działki wraz  
z dokumentacją za kwotę brutto: 1.400,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta 00/100), 
uzyskując 80,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium, wykonanie podziału kaŜdej 
następnej działki (powyŜej dwóch działek) w kompleksie wraz z dokumentacją za kwotę brutto: 
550,00 zł (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt 00/100), uzyskując 12,55 punktów w ramach 
zastosowanego kryterium, uzyskując łącznie 92,55 punktów w ramach zastosowanego kryterium. 

Ponadto informuję, Ŝe w w/w postępowaniu ofertę złoŜyli: 
− Pan Bogdan Zaryczny, „GEOLEX” Biuro Usług Geodezyjnych, ul. Spychalskiego 23,  

98-200 Sieradz, uzyskując: 54,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena 80%  
za wykonanie podziału geodezyjnego na dwie działki wraz z dokumentacją; 11,31 punktów  
w ramach zastosowanego kryterium cena 20% za wykonanie podziału kaŜdej następnej działki 
(powyŜej dwóch działek) w kompleksie wraz z dokumentacją; łącznie 65,31 punktów  w ramach 
zastosowanego kryterium cena: 100%; 

− Pan Gracjan Warzyński, GEOPERFEKT    Usługi Geodezyjne i Kartograficzne, pl. Wolności 12, 
46-100 Namysłów, uzyskując 62,22 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena 80%  
za wykonanie podziału geodezyjnego na dwie działki wraz z dokumentacją; 15,33 punktów  
w ramach zastosowanego kryterium cena 20% za wykonanie podziału kaŜdej następnej działki 
(powyŜej dwóch działek) w kompleksie wraz z dokumentacją; łącznie 77,55 punktów w ramach 
zastosowanego kryterium cena: 100%; 

− Pan Krzysztof  Narusz, Usługi Geodezyjne, ul. Koszalińska 11/8, 45-304 Opole, uzyskując  
76,50 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena 80%  za wykonanie podziału 
geodezyjnego na dwie działki wraz z dokumentacją; 14,14 punktów w ramach zastosowanego 
kryterium cena 20% za wykonanie podziału kaŜdej następnej działki (powyŜej dwóch działek) w 
kompleksie wraz z dokumentacją; łącznie 90,64 punktów w ramach zastosowanego kryterium 
cena: 100%; 

− Pan Piotr Maryniak, Usługi Geodezyjne i Kartograficzne, Wycena Nieruchomości,  
Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów, uzyskując 68,29 punktów w ramach zastosowanego 
kryterium cena 80% za wykonanie podziału geodezyjnego na dwie działki wraz z dokumentacją; 
20,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena 20% za wykonanie podziału kaŜdej 
następnej działki (powyŜej dwóch działek) w kompleksie wraz z dokumentacją; łącznie 88,29 
punktów w ramach zastosowanego kryterium cena: 100%, 



− Pan Tomasz Grudziński, Usługi Geodezyjne ul. Chocimska 10/10, 49-300 Brzeg, uzyskując 
63,53 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena 80% za wykonanie podziału 
geodezyjnego na dwie działki wraz z dokumentacją; 14,88 punktów w ramach zastosowanego 
kryterium cena 20% za wykonanie podziału kaŜdej następnej działki (powyŜej dwóch działek)  
w kompleksie wraz z dokumentacją; łącznie 78,41 punktów w ramach zastosowanego kryterium 
cena: 100%. 
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