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DOKUMENTACJA
PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI

ROZPOZNANIE CENOWE
- WYBÓR OFERTY-

o wartości nie przekraczającej 30000 EURO zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. prawo zamówień publicznych.

1. Zamawiający: Gmina Rokietnica , 37-562 Rokietnica 682,
osoba prowadząca: Wiesław Kość

tel.! fax. : 16/622 13 91,

2. Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi konwersji dokumentów planistycznych tj.
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) dla obszaru
Gminy Rokietnica do postaci cyfrowej.

która jest: dostawą / usługą I robotą budowlaną *, przeprowadzono rozpoznanie cenowe -
(własne rozwiązanie organizacyjne).

3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 31.07.2015 na podstawie
kursu: 4,2249 zł.! euro i wyniosła kwotę netto 2 366,92 euro.

4. Dla rozpoznania cenowego poniżej kwoty 30 000 euro w dniu 31.07.2015 zaproszono do
udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców poprzez: rozesłania,
przekazanie *przedmiaru robót pisemnie I faksem, me ilem , osobiście *1,który stanowi
integralną część niniejszej dokumentacji. - umieszczono zaproszenie na stronie
internetowej urzędu gminy i tablicy ogłoszeń.

5. Wykaz firm: brak

6. W terminie składania ofert t. j. do dnia 14.08.2015 godz. 11 30

przedstawiono poniższe oferty:

Lp. Wykonawca Adres Cena oferty Ilość
brutto zł. otrzymany

ch punktów
1. GIS-EXPERT Sp. z 0.0. Lublin ul. Vetterów 1 - 8 400,00 36,46

20-277 Lublin - 615,00

2. Netgis sp. z 0.0. Opole ul. Ozimska 4/7 - 10701,00 13,19
45-057 Opole - 2 952,00

3. GOSPODARCZY INSTYTUT ul.Dembowskiego - 4981,50 20,07
ANALIZ PRZESTTRZENNYCH 7/57,02-784 - 2066,40
Sławomir Hemeling-Kowalczyk Warszawa



4. e-GIS Pracownia Urbanistyczno-
Projektowa Spółka z 0.0. Łódź

ul. Kopcińskiego
16/18,lok.1005,
90-232 łódź

- 4 690,00
61,50

100

8. Informacja o spełnieniu przez Wykonawcę warunków wymaganych przez Zamawiającego:
-wszyscy wykonawcy spełnili warunki.

9. Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 4: e-GIS Pracownia Urbanistyczno-Projektowa
Sp. z 0.0., ul. Kopcińskiego 16/18 lok. 1005,90-232 Łódź.

Za cenę brutto: usługi - 4690,00 zł. Icztery tysięcy sześćset dziewięćdziesiątl + 61,50
zł./sześćdziesiąt jeden 50/1 001 - abonament roczny. Oferta otrzymała największą ilość
punktów tj. 100.

10. Stwierdzono brak odpowiedzi na zaproszenie: tak, nie *Ina zaproszenie nie odpowiedział
żaden z Wykonawców/.

11. Brak odpowiedzi na zaproszenie lub sprawa pilna:
- dokonać zakupu l zlecenie dostawy l w sklepie - nie dotyczy
- dokonać zlecenie wykonania usługi Wykonawcy - nie dotyczy, z siedzibą: .

ponieważ Wykonawca ten .
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