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ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informuję, że w prowadzonym przez Zamawiającego – Gminę Wizna, pl. kpt.
Władysława Raginisa 35, 18 – 430 Wizna postępowaniu o udzielenie zamówienia usługi w trybie
Zarządzenia Nr 19/2017 Wójta Gminy Wizna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia
procedury dotyczącej postępowania przy dokonywaniu wydatków publicznych o wartości nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zadanie pn.:

„Świadczenie usług geodezyjnych w roku 2021.” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę
nr 3 złożoną przez Wykonawcę – USŁUGI GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNE Zbigniew Burdach,
ul. Dębowa 6, 18 – 400 Łomża.
Wyboru

najkorzystniejszej

oferty

dokonano

zgodnie

z

wyżej

powoływanym

Zarządzeniem Wójta Gminy Wizna. Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ww.
Wykonawcy była najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
Zapytaniu ofertowym GP.271.3.2020 z dn. 29.12.2020 r., skutkiem czego uzyskała najwyższą
łączną liczbę punktów wynikającą z oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.
W postępowaniu zastosowano następujące kryteria oceny ofert:
1. Cena – 100 % /max. 100 pkt/,
Jednocześnie Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert złożone
zostały następujące oferty:
Oferta nr 1

USŁUGI GEODEZYJNE Tadeusz Wiśniewski ul. Krótka 7, 18 – 421 Piątnica Poduchowna
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 97,42 pkt,
Oferta nr 2

USŁUGI GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNE Zbigniew Burdach, ul. Dębowa 6,
18 – 400 Łomża
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena – 100,00 pkt,
Zamawiający informuje również, że w niniejszym postępowaniu nie wykluczono
żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
Dokument został wygenerowany elektronicznie i opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
Zastępca Wójta Gminy Wizna
Włodzimierz Łąka
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(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod
względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

