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UCHWAŁA NR 741/2020 
ZARZĄDU POWIATU 'WRZESIŃ SKIEGO 

z dnia 21 września 2020 r. 

w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest 
cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego. Część I - utworzenie 
bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu miasta 
Września w ramach projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu 
Wrzesińskiego" 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 91 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt. 4, art. 89 ust. 1 pkt. 
7b), art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póżrt. zm.) uchwała się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu propozycji komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania w ramach realizacji projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów 
publicznych Powiatu Wrzesińskiego" uchwala się co następuje: 

1) wybiera się jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy: 

Gispro Sp.zo.o. 
ul. T. Firlika 19 
71-637 Szczecin 

Wykonawca ten spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta uzyskała 100 
pkt, z czego 60 pkt w kryterium „cena", 40 pkt w kryterium „gwarancja" oraz jest zgodna z treścią 
SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych. 

2) nadaje się punktację ofercie wykonawcy GEO-SAW-GIS S.C., Mateusz Sawicki & Rafał Siwka, ul. 
Roosevelta 120, 62-200 Gniezno następujących wykonawców: 68,96 pkt, z czego 28,96 pkt w 
kryterium „cena", 40 pkt w kryterium „gwarancja", 
3) odrzuca się oferty następujących wykonawców: 
a) OPEGIEKA Sp.zo.o., Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg. Powodem odrzucenia jest rażąco niska 
cena oferty, 
b) Fotokart Sp.o.o., ul. Cyryla i Metodego 9a, 71-541 Szczecin - Lider Konsorcjum, X-Geo Sp.zo.o. 
ul. Czeska 4/6, 71-780 Szczecin - Uczestnik konsorcjum. Powodem odrzucenia jest rażąco niska cena 
oferty, 
c) P.U. „Archi-Scan" Sp.o.o., ul. Srebrna 21, 41-804 Zabrze. Powodem odrzucenia jest to, że wadium 
zostało wpłacone po godzinie wyznaczonej do otwarcia ofert. 
4) wyklucza się wykonawcę Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Mirosław Golawski, Gutowo Wielkie 
4, 62-302 Węgierki. Powodem wykluczenia jest niewłaściwe uzupełnienie Jedz. W związku z tym, że 
oferta wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu, odrzucą się ofertę w/w wykonawcy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się komisji przetargowej powołanej uchwałą nr 587/2020 Zarządu 
Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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