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 PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT 

 

  Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty na zamówienie dotyczące wykonania usługi 

pn. „ Gleboznawcza klasyfikacja gruntów” w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne    

i kartograficzne (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 2052). 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działek                  

nr 753/150, 885/153 arkusz mapy 1 o ogólnej powierzchni 1.0108 ha, dotyczącej części 

użytków gruntowych ŁIII – Łąki klasy III o powierzchni 0,1219 ha obręb Lędziny, gm. 

Chrząstowice. 

W wyniku zapytania ofertowego z dnia 09.03.2021 r. w zakresie realizacji 

zamówienia (przy określeniu kryterium wyboru tj. ceny usługi) została złożona,                 

w ustalonym zapytaniu ofertowym w terminie do  16.03.2021 r., jedna  oferta: 

 

1. mgr inż. Grzegorz Cyprych, geodezja i klasyfikacja gruntów, ul. Zawiszaków 1/306, 

45-288 Opole,           
   
                      Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kieruje się kryterium   

najniższej ceny przy jednoczesnym spełnieniu wymagań przez Wykonawcę tj. załączeniu do 

oferty: 

 

1. przedstawienia wykazu wykonywanych prac dotyczących klasyfikacji gruntów     

w okresie  ostatnich dwóch lat w trybie oświadczenia. 

2. referencji zawodowych (min. dwóch) potwierdzających prawidłowe 

wykonanie prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów wystawionych 

przez jednostki samorządu terytorialnego jakimi są starostwa powiatowe 

w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających przedmiotowe zamówienie. 

3. dokumenty umożliwiające zawarcie umowy z Powiatem Opolskim  na wykonanie        

ww. prac (REGON, odpis z rejestru działalności gospodarczej lub inne). 

4. dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z zakresu gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów i kartografii gleb lub innych szkoleń uprawniających           

do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów potwierdzonych 

dyplomem lub certyfikatem wystawionych przez jednostki do tego 

uprawnione. 

 

 

 



Poniższa tabela przedstawia zestawienie oferty Wykonawcy, która została złożona       

w wyznaczonym terminie w ramach przedmiotowego zapytania ofertowego: 

 

Cena netto VAT Cena brutto Warunek nr 1 Warunek nr 2 Warunek nr 3 Warunek nr 4 

750.00 zł - 750.00 zł + + + + 

 

Ocena i wybór oferty zostały przeprowadzone przy udziale pracowników Wydziału 

Geodezji  i Kartografii w składzie: 

1. Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Krzysztof Kimak 

2. Inspektor Katarzyna Morka 

3. Inspektor Dominika Kukula 

                 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma mgr inż. Grzegorz Cyprych, geodezja                

i  klasyfikacja  gruntów, ul. Zawiszaków 1/306,  45-288 Opole. 

Cena oferowana przez powyższą firmę wynosi  750,00 zł  netto   (750,00 zł. brutto). 

 

Wartość przedmiotowego zamówienia netto nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości 30 000 € (wg kursu euro 4,2693 zł.) i wynosi 351,35 € - zgodnie                      

z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego 

kursu złotego ( 4,2693) w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 

zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2453). 

 

W związku z powyższym zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz zgodnie z Procedurami trybu 

postępowania obowiązującymi w Starostwie Powiatowym w Opolu w zakresie zamówień 

publicznych zamówienie jest realizowane poza przedmiotową ustawą. 

Oferta złożona przez firmę mgr inż. Grzegorz Cyprych, geodezja i klasyfikacja 

gruntów, ul. Zawiszaków 1/306,  45-288 Opole jest zgodna z przedmiotem zamówienia 

oraz zastosowaniem zasady racjonalnej gospodarki finansowej i podlega wyborowi. 

 

 

Komisja dokonująca wyboru: 

1.                   KIEROWNIK                                                                                                                     STAROSTA OPOLSKI 

      Powiatowego Ośrodka Dokumentacji                                                                                                         /-/ Henryk Lakwa 

          Geodezyjnej i Kartograficznej 

                  /-/  Krzysztof Kimak 

 

2.            INSPEKTOR 

                  /-/  Katarzyna Morka 

 

3.            INSPEKTOR 

                  /-/  Dominika Kukula 

 


