
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

w postępowaniu nr PBS-1/12/2015 

 

Wykonanie w ramach projektu ISMOP usług instalacji eksperymentalnych liniowych czujników 
temperatury gruntu w budowli eksperymentalnego wału przeciwpowodziowego, wg schematów i 
procedur instalacyjnych określonych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) 

 

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pt.: Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu 
monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, 
z możliwością symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzenia” i jest 
współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych.  

 

W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert, zamieszczone na stronie internetowej spółki w dniu 28.08.2015 
r.. Zamawiający otrzymał trzy oferty, w tym dwie spełniające wymagania formalne:  

Lp. Nazwa (firma) oraz adres 
Wykonawcy 

Warunki Ocena oferty 

1. PPHU Geotest ZRG-1 

ul. Sowińskiego 56/1; 63-400 
Ostrów Wielkopolski 

156.234,60 zł brutto 

Brak oferty na skrócenie okresu 
realizacji 

Pkt za cenę: 70,95 pkt 

Pkt za okres: 0 pkt 

RAZEM: 70,95 pkt 

2. Geokrak  sp.  z  o.o.,  

ul. Mazowiecka 21; 30-019 Kraków 

138 567,80 zł brutto1.  

Brak oferty na skrócenie okresu 
realizacji 

Pkt za cenę: 80 pkt 

Pkt za okres: 0 pkt 

RAZEM: 80 pkt 

Oferta odrzucona ze względów formalnych: 

3. Usługi Geologiczne Geologika sc 
P.Gorczyca, J. Gorczyca 

ul. Kaczorowy 87; 38-200 Jasło 

144.195,36 zł brutto 

Brak oferty na skrócenie okresu 
realizacji 

Brak oceny. Nie spełnia 
wymagań formalnych. 

 

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia 
na Wykonanie w ramach projektu ISMOP eksperymentalnych konstrukcji liniowych czujników temperatury 
gruntu wraz przeprowadzeniem testów poprawności działania wykonanych konstrukcji oraz opracowanie 
raportów z wykonanych prac, za najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy:  

 

Geokrak  sp.  z  o.o., 

ul. Mazowiecka 21; 30-019 Kraków, 

NIP: 677-00-81-871; REGON: 350546570 

 

 

 

Kraków, 14.09.2015 r. 

                                                                    
1 W wyniku oceny oferty dokonano korekty oczywistej pomyłki rachunkowej – iloczyn ceny jednostkowej i ilości 
operacji (poz. 5c formularza ofertowego) oraz suma pozycji oferty wykonawcy wpisana do oferty: 138.222,50 zł, 
poprawna wartość przyjęta w procesie oceny ofert: 138 567,80 zł. 


