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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego, pn. 

Wykonanie badań na podstawie  Projektu robót geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno – 

inżynierskiej warunków posadowienia projektowanych kubatur podziemnych zlokalizowanych na 

dziedzińcu pałacowym, folwarkach wschodnim i zachodnim i przedpolu południowym pałacu w Wilanowie 

przy ul. Stanisława Kostki Potockiego10/16, 02-958 Warszawa oraz przekazanie Zamawiającemu 

zatwierdzonej przez Biuro Ochrony Środowiska dokumentacji geologiczno – inżynierskiej 
Znak sprawy: KF.AZ.2401.7.AZ.2020 

 

Zamawiający Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), dalej ustawy Pzp, zawiadamia, że w 

wyniku badania i oceny ofert złożonych  w  niniejszym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana: 

 

Uni-Geo Warszawa sp. z o.o. 

ul. Włodarzewska 4/9 

02-384 Warszawa 

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert wraz z łączną punktacją przedstawia się 

następująco: 

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Cena brutto  

za 

realizację 

zamówienia 

/PLN/ 

Liczba 

punktów 

przyznanych 

w kryterium 

Cena brutto  

za realizację 

zamówienia 

Doświadczenie 

geologa w 

dozorowaniu 

lub kierowaniu 

pracami 

geologicznymi 

tożsamymi z 

przedmiotem 

zamówienia 

Liczba punktów 

w kryterium - 

doświadczenie 

geologa w 

dozorowaniu lub 

kierowaniu 

pracami 

geologicznymi 

tożsamymi z 

przedmiotem 

zamówienia 

Łączna 

punktacja 

oferty 

1 

Przedsiębiorstwo 

Geotechniczne GeoGT 

Michał Kuczyński 

Al. Jerozolimskie 200 

lok. 516 

02-486 Warszawa 

205 410,00 49,22 7 40,00 89,22 

2 

Interra Geologia sp. z 

o.o. 

ul. Wierzbięcice 30A 

lok. 29 

61-568 Poznań 

Oferta odrzucona na podstawie art. 89, ust. 1, pkt. 7) ustawy Pzp 

3 

Uni-Geo Warszawa sp. z 

o.o. 

ul. Włodarzewska 4/9 

02-384 Warszawa 

168 510,00 60,00 6 40,00 100,00 

4 

Progeol – Usługi 

Geologiczne Jan 

Szataniak 

ul. Broniewskiego 19 

97-400 Bełchatów 

431 607,00 23,43 6 40,00 63,43 
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5 

KB-Projekty 

Konstrukcyjne sp. z o.o. 

ul. Łokietka 8C/70, 

30-010 Kraków 

207 870,00 48,64 8 40,00 88,64 

6 

Palgeo sp. z o.o. Sp.K, 

ul. Graniczna 21 

25-649 Kielce 

216 480,00 46,70 19 40,00 86,70 

 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE 

 

Oferta nr 1 Wykonawcy 

Przedsiębiorstwo Geotechniczne GeoGT Michał Kuczyński 

Al. Jerozolimskie 200 lok. 516 

02-486 Warszawa 

 

Ofercie przyznano łącznie 89,22 pkt. 

Zamawiający kierując się kryteriami oceny ofert przyjętymi w SIWZ przyznał punkty w następujący sposób. 

Zamawiający przyjął kryteria oceny ofert zgodnie z SIWZ: 

a) cena brutto za realizację zamówienia „CENA-C” – 60 %, 

b) doświadczenie geologa w dozorowaniu lub kierowaniu pracami geologicznymi tożsamymi z 

przedmiotem zamówienia „D”– 40% 

 

 

Oferta nr 2 Wykonawcy 

Interra Geologia sp. z o.o. 

ul. Wierzbięcice 30A lok. 29 

61-568 Poznań 

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 

 

 

Oferta nr 3 Wykonawcy 

Uni-Geo Warszawa sp. z o.o. 

ul. Włodarzewska 4/9 

02-384 Warszawa 

 

Oferta nr 3 została uznana za najkorzystniejszą z uwagi na najwyższą ilość punktów uzyskanych w 

postepowaniu uwzględniając kryteria oceny ofert przyjęte w SIWZ. 

Ofercie przyznano łącznie 100,00 pkt. 

 

Zamawiający kierując się kryteriami oceny ofert przyjętymi w SIWZ przyznał punkty w następujący sposób. 

Zamawiający przyjął kryteria oceny ofert zgodnie z SIWZ: 

a) cena brutto za realizację zamówienia „CENA-C” – 60 %, 

b) doświadczenie geologa w dozorowaniu lub kierowaniu pracami geologicznymi tożsamymi z 

przedmiotem zamówienia „D”– 40% 

 

 

Oferta nr 4 Wykonawcy 

Progeol – Usługi Geologiczne Jan Szataniak 

ul. Broniewskiego 19 
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97-400 Bełchatów 

 

Ofercie przyznano łącznie 63,43 pkt. 

Zamawiający kierując się kryteriami oceny ofert przyjętymi w SIWZ przyznał punkty w następujący sposób. 

Zamawiający przyjął kryteria oceny ofert zgodnie z SIWZ: 

a) cena brutto za realizację zamówienia „CENA-C” – 60 %, 

b) doświadczenie geologa w dozorowaniu lub kierowaniu pracami geologicznymi tożsamymi z 

przedmiotem zamówienia „D”– 40% 

 

Oferta nr 5 Wykonawcy 

KB-Projekty Konstrukcyjne sp. z o.o. 

ul. Łokietka 8C/70, 

30-010 Kraków 

 

Ofercie przyznano łącznie 88,64 pkt. 

Zamawiający kierując się kryteriami oceny ofert przyjętymi w SIWZ przyznał punkty w następujący sposób. 

Zamawiający przyjął kryteria oceny ofert zgodnie z SIWZ: 

a) cena brutto za realizację zamówienia „CENA-C” – 60 %, 

b) doświadczenie geologa w dozorowaniu lub kierowaniu pracami geologicznymi tożsamymi z 

przedmiotem zamówienia „D”– 40% 

 

Oferta nr 6 Wykonawcy 

Palgeo sp. z o.o. Spółka Komandytowa 

ul. Graniczna 21 

25-649 Kielce 

 

Ofercie przyznano łącznie 86,70 pkt. 

Zamawiający kierując się kryteriami oceny ofert przyjętymi w SIWZ przyznał punkty w następujący sposób. 

Zamawiający przyjął kryteria oceny ofert zgodnie z SIWZ: 

a) cena brutto za realizację zamówienia „CENA-C” – 60 %, 

b) doświadczenie geologa w dozorowaniu lub kierowaniu pracami geologicznymi tożsamymi z 

przedmiotem zamówienia „D”– 40% 

 

POUCZENIE: 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę w sprawie 

zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

 

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, o których mowa w Dziale VI ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
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