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Kędzierzyn-Koźle, 25.09.2020 r. 
 

ZP.272.1.4.2.2020 
  

 
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT 

 
Dotyczy postępowania na zadanie pn. „Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na podstawie 
projektu modernizacji tej osnowy” 
 

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) poniżej zamieszcza informacje z otwarcia ofert w dniu 25-09-2020r.  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Modernizacja szczegółowej wysokościowej 
osnowy geodezyjnej na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego na podstawie projektu modernizacji tej osnowy” 

 
1) kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 345.000,00 zł brutto. 

 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofertach, które przedstawia poniższa tabela: 
 

 
 

Nr 
Oferty 

Firma oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena całkowita brutto 

1 
SKB GIS S.C. Szymon Czyża, Karol Szuniewicz, Bartosz Kucharczyk, Michał Ogrodniczak,  
ul. Złota 14/25, 10-698 Olsztyn 

277.561,80 

Udzielony okres rękojmi za wady: 84 miesiące 
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31-08-2021r. 
Warunki płatności: zaakceptowane warunki określone w projekcie umowy. 

2 
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Wrocław Spółka z o.o.,  
al. Kasztanowa 18, 53-125 Wrocław 

333.822,00 

Udzielony okres rękojmi za wady: 84 miesiące 
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31-08-2021r. 
Warunki płatności: zaakceptowane warunki określone w projekcie umowy. 

3 

 
Konsorcjum firm: 
Lider Konsorcjum - GEORES Sp. z o.o., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów 
Członek Konsorcjum - „PROGEO KATOWICE” K. Rogala, M. Nowak Spółka Jawna,  
Al. Korfantego. 79, 40-160 Katowice  
 

281.916,00 

Udzielony okres rękojmi za wady: 84 miesiące 
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31-08-2021r. 
Warunki płatności: zaakceptowane warunki określone w projekcie umowy. 

4 PMG SILESIA Spółka z o.o., ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice 242.310,00 

Udzielony okres rękojmi za wady: 84 miesiące 
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31-08-2021r. 
Warunki płatności: zaakceptowane warunki określone w projekcie umowy. 
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