
AG-I.272.1.14.2015                                                                                        Kielce, dn. 14 lipca 2015 r. 
 
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2013. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”,  informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia jednostkowego, prowadzonym na podstawie art. 101 ustawy : „Wykonanie operatów 
szacunkowych na potrzeby Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości w celu realizacji zadań określonych 
w Regulaminie ŚUW i udział rzeczoznawców majątkowych w rozprawach administracyjnych - zamówienie 
jednostkowe nr 4” objętego umową ramową nr AG-I.273.5.2015 z dnia 7 kwietnia  2015 r. 

 
1) Wybór najkorzystniejszej oferty na Część I: 
     - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 5 złożoną przez: 
Wycena Nieruchomości Agata Wesołowska, ul. B. Chrobrego 66/2, 25-607 Kielce, 
oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 12 949,00 zł. 

Uzasadnienie wyboru: 
Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała spośród ofert ważnych najwyższą ilość punktów przyznawanych na 
podstawie przyjętego kryterium: cena z wagą 100% określoną w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium: 

 
2) Wybór najkorzystniejszej oferty na Część II: 
     - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 6 złożoną przez: 
P.H.U „WYCENA”, Henryk Bernaciak, ul. Wylotowa 10, 27-200 Starachowice, 
oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 16 376,00 zł. 

Uzasadnienie wyboru: 
Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała spośród ofert ważnych najwyższą ilość punktów przyznawanych  
na podstawie przyjętego kryterium: cena z wagą 100% określoną w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium: 

Nr 
oferty Firma, nazwa oraz adres Wykonawcy: 

Liczba punktów 
otrzymanych  

w kryterium „cena” 

5 Wycena Nieruchomości Agata Wesołowska, ul. B. Chrobrego 66/2,  
25-607 Kielce 100 

Nr 
oferty Firma, nazwa oraz adres Wykonawcy: 

Liczba punktów 
otrzymanych  

w kryterium „cena” 

1 

Konsorcjum firm:  
- Wycena i Zarządzanie  Nieruchomościami, Justyna Cedro 
ul. Piłsudskiego 13, 26-600 Radom  
- KANCELARIA OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI Justyna Cedro, 
Iwona Chudzik Spółka cywilna, ul. Piłsudskiego 13, 26-600 Radom 

71,58 

2 WYCENA NIERUCHOMOŚCI, OLGA TOTT ŚWIĄTNICKA 
ul. Pirenejska 14 lok. 2, 01-493 Warszawa 55,41 

3 LOCUM BIURO WYCENY I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI,  
inż. Barbara Żyła, ul. Kościuszki 4, 27-600 Sandomierz 40,89 

4 Biuro Usługowe APHETA s.c. Witaszek Elżbieta, Witaszek Urszula,  
ul. Zwycięstwa 18/96, 42-500 Będzin 83,64 



 
3) Wybór najkorzystniejszej oferty na Część III: 
     - za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 7 złożoną przez: 
WYCENA NIERUCHOMOŚCI Agnieszka Senator, ul. Cedro Mazur 29, 25-252 Kielce, 
oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: 5 004,00 zł. 

Uzasadnienie wyboru: 
Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała spośród ofert ważnych najwyższą ilość punktów przyznawanych  
na podstawie przyjętego kryterium: cena z wagą 100% określoną w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium: 
 

 
4) Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta:   Mając na względzie postanowienia art. 94 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – termin 
podpisania umów nastąpi po dniu 15 lipca 2015 r.  
 

 

 

 

 

 

 

6 P.H.U „WYCENA”, Henryk Bernaciak, ul. Wylotowa 10,  
27-200 Starachowice 100 

9 WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PROJEKTOWANIE  
mgr inż. Julita Janowska, ul. Tatrzańska 114, 25-564 Kielce 80,35 

Nr 
oferty Firma, nazwa oraz adres Wykonawcy: 

Liczba punktów 
otrzymanych  

w kryterium „cena” 

7 WYCENA NIERUCHOMOŚCI Agnieszka Senator, ul. Cedro Mazur 29, 
25-252 Kielce 100 

8 Kancelaria PROPERTY EXPERT HOFFMAN&ZAPAŁA  
Celina Hoffman, ul. Sienkiewicza 13/3A, 25-350 Kielce 86,88 


