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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 2021 r. poz. 1990). 

            Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac gleboznawczej klasyfikacji gruntów 

(określenie klasy gruntów) w obrębie Jaczowice, gmina Niemodlin, dla części działki nr 165 

k.m.3 o powierzchni 2,7790 ha, stanowiącej grunty pod stawami (Wsr). 

 

W wyniku zapytania ofertowego z dnia 12.11.2021 r. w zakresie realizacji 

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

w ustalonym zapytaniu ofertowym w terminie do 19.11.2021 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  w zakresie: 

1. przedstawienia wykazu wykonywanych prac dotyczących klasyfikacji gruntów 

w okresie  ostatnich dwóch lat w trybie oświadczenia, 

2. posiadania referencji zawodowych w zakresie wykonanych terminowo               

i prawidłowo klasyfikacji gleboznawczych wydanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego jakimi są starostwa powiatowe w okresie ostatnich 

dwóch lat poprzedzających przedmiotowe zamówienie, 

3. dołączenia dokumentów umożliwiających zawarcie umowy z Powiatem 

Opolskim na wykonanie prac klasyfikacji gleboznawczej. 
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Poniższa tabela przedstawia zestawienie ofert Wykonawców, które zostały złożone    

w wyznaczonym terminie w ramach przedmiotowego zapytania ofertowego: 

 

Lp. Cena netto VAT Cena brutto 1 2 3 

1  2 200,00 zł - 2 200,00 zł + + + 

       

 

Ocena i wybór oferty zostały przeprowadzone przy udziale pracowników Wydziału 

Geodezji  i Kartografii w składzie: 

1. Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii  Edyta Wenzel-Borkowska 

2. Kierownik PODGiK Krzysztof Kimak 

3. Podinspektor Aleksandra Stachowicz 

                  

Jedyną ofertę złożyła firma mgr inż. Grzegorz Cyprych, geodezja i klasyfikacja 

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

   Cena oferowana przez powyższą firmę wynosi 2 200,00 zł. netto (2 200,00 zł. brutto). 

 

Wartość przedmiotowego zamówienia netto nie przekracza 130 000,00 zł. 

 

W związku z powyższym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 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.                           Z up. STAROSTY                                                                                                                     STAROSTA OPOLSKI 

                        /-/   Edyta Wenzel-Borkowska          /-/ Henryk Lakwa 

          Naczelnik Wydziału Geodezyjnej i Kartograficznej 

                                Geodeta Powiatowy 

 

2.           Z up. STAROSTY     

                     /-/  Krzysztof Kimak                                                        

           Kierownik Powiatowego Ośrodka  

   Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

                   

3.            PODINSPEKTOR 

                  /-/  Aleksandra Stachowicz 


