
Nr zamówienia:  PZD-
ZAM.261.33.2021.SC Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych nr 1510 K, 1568 K i 1552  (etap I)

Nowy Sącz, dnia 13.07.2021 r.
Zamawiający:
Powiat Nowosądecki - Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu 
z siedzibą ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz

Informacja  o  wynikach  postępowania 

Dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych nr
1510 K, 1568 K i 1552 K (etap I)” - numer postępowania PZD-ZAM.261.35.2021.WB 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) -  zwaną  dalej  PZP,  Zamawiający,  tj.  Powiat  Nowosądecki  
- Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że w niniejszym postępowaniu: 

Dla   Części   I: Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej nr 1510 K Berest -  Mochnaczka Wyżna  

1) Za najkorzystniejszą została wybrana oferta nr  1 złożona przez: 
Nazwa wykonawcy: GEO-PRIM Usługi Geodezyjne mgr inż. Jacek Podgórski 

33-300 Nowy Sącz, ul. Sędziwoja 6A
Cena wybranej oferty: 12.900,00 zł

Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty: 
Wybrana  oferta  spełnia  wszystkie  wymagania  określone  przez  Zamawiającego  w  specyfikacji  warunków
zamówienia, tj. nie podlega odrzuceniu i mieści się w granicach środków jakie Zamawiający może przeznaczyć na
realizację  zamówienia.  Wykonawca  wykazał,  że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  i  nie  podlega
wykluczeniu z postępowania. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała 100,00 pkt.
Uzasadnienie prawne wyboru oferty:
Zgodnie z art. 239 ust. 1 PZP zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w dokumentach zamówienia.

2) Na realizację zamówienia objętego niniejszym postępowaniem złożono 3 oferty, które otrzymały
następujące liczby punktów w poszczególnych kryteriach oceny oferty oraz łączną punktację:

Nr kolejny
oferty

Wykonawca
(nazwa oraz adres)

Punkty przyznane 
w ramach kryterium

cena

waga – 60%

Punkty przyznane w ramach
kryterium okres rękojmi za

wady i gwarancji jakości

waga - 20%

Łączna ilość
punktów

1

GEO-PRIM Usługi 
Geodezyjne mgr inż. Jacek 
Podgórski
33-300 Nowy Sącz, ul. 
Sędziwoja 6A

60,00 40,00 100,00

2

GEOPOOL  Usługi 
Geodezyjno Kartograficzne 
Edward Machowski
33-383 Podegrodzie, 
Brzezna 305

43,24 40,00 83,24

3

Usługi Geodezyjne Danuta 
Bębenek
33-370 Muszyna 
ul. Ogrodowa 171

59,77 40,00 99,77

3) Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty. 



Nr zamówienia:  PZD-
ZAM.261.33.2021.SC Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych nr 1510 K, 1568 K i 1552  (etap I)

4) Umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  zostać  zawarta  po  upływie  5  dni  od  dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 308 ust. 2 ustawy PZP). 

Dla   Części II: Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej nr 1568 K Łęka - Koniuszowa -Mogilno  ,  

5) Za najkorzystniejszą została wybrana oferta nr 2  złożona przez: 
Nazwa wykonawcy: Geopool Usługi Geodezyjno Kartograficzne 

Edward Machowski 
33-386 Podegrodzie, Brzezna 305
Cena wybranej oferty: 6.400,00 zł

Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty: 
Wybrana  oferta  spełnia  wszystkie  wymagania  określone  przez  Zamawiającego  w  specyfikacji  warunków
zamówienia, tj. nie podlega odrzuceniu i mieści się w granicach środków jakie Zamawiający może przeznaczyć na
realizację  zamówienia.  Wykonawca  wykazał,  że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  i  nie  podlega
wykluczeniu z postępowania. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała 100,00 pkt.
Uzasadnienie prawne wyboru oferty:
Zgodnie z art. 239 ust. 1 PZP zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w dokumentach zamówienia.

6) Na realizację zamówienia objętego niniejszym postępowaniem złożono 2 oferty, które otrzymały
następujące liczby punktów w poszczególnych kryteriach oceny oferty oraz łączną punktację:

Nr kolejny
oferty

Wykonawca
(nazwa oraz adres)

Punkty przyznane 
w ramach kryterium

cena
waga – 60%

Punkty przyznane w ramach
kryterium okres rękojmi za

wady i gwarancji jakości
waga - 20%

Łączna ilość
punktów

1

GEO-PRIM Usługi 
Geodezyjne mgr inż. Jacek 
Podgórski
33-300 Nowy Sącz, ul. 
Sędziwoja 6A

59,08 40,00 99,08

2

GEOPOOL  Usługi 
Geodezyjno Kartograficzne 
Edward Machowski
33-383 Podegrodzie, 
Brzezna 305

60,00 40,00
100,00

7) Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty. 

8) Umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  zostać  zawarta  po  upływie  5  dni  od  dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 308 ust. 2 ustawy PZP). 

Dla C  zęści III: Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej nr 1552 K Tęgoborze – Chomranice  . 

9) Za najkorzystniejszą została wybrana oferta nr 2  złożona przez: 
Nazwa wykonawcy: Geopool Usługi Geodezyjno Kartograficzne 

Edward Machowski 
33-386 Podegrodzie, Brzezna 305
Cena wybranej oferty: 10.455,00 zł



Nr zamówienia:  PZD-
ZAM.261.33.2021.SC Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych nr 1510 K, 1568 K i 1552  (etap I)

Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty: 
Wybrana  oferta  spełnia  wszystkie  wymagania  określone  przez  Zamawiającego  w  specyfikacji  warunków
zamówienia, tj. nie podlega odrzuceniu i mieści się w granicach środków jakie Zamawiający może przeznaczyć na
realizację  zamówienia.  Wykonawca  wykazał,  że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  i  nie  podlega
wykluczeniu z postępowania. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała 100,00 pkt.
Uzasadnienie prawne wyboru oferty:
Zgodnie z art. 239 ust. 1 PZP zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w dokumentach zamówienia.

10)Na realizację zamówienia objętego niniejszym postępowaniem złożono 2 oferty, które otrzymały
następujące liczby punktów w poszczególnych kryteriach oceny oferty oraz łączną punktację:

Nr kolejny
oferty

Wykonawca
(nazwa oraz adres)

Punkty przyznane 
w ramach kryterium

cena

waga – 60%

Punkty przyznane w ramach
kryterium okres rękojmi za

wady i gwarancji jakości

waga - 20%

Łączna ilość
punktów

1

GEO-PRIM Usługi 
Geodezyjne mgr inż. Jacek 
Podgórski
33-300 Nowy Sącz, ul. 
Sędziwoja 6A

53,43 40,00 93,43

2

GEOPOOL  Usługi 
Geodezyjno Kartograficzne 
Edward Machowski
33-383 Podegrodzie, 
Brzezna 305

60,00 40,00 100,00

11)Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty. 

12)Umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  może  zostać  zawarta  po  upływie  5  dni  od  dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 308 ust. 2 ustawy PZP). 

Zastępca Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg

w Nowym Sączu

(-)  inż. Wojciech Błażusiak 

…………………………………………………………………
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 
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