
IZ-IV.GN.272.9.7.2020 
                                                                                                            Staszów, dnia 21.10.2020 r. 
 
Zamawiający: 
Powiat Staszowski –Starostwo Powiatowe 
ul. Józefa Piłsudskiego 7 
28-200 Staszów 
 

Informacja Zamawiającego, zgodnie  
z postanowieniami art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) 

 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ww. ustawy - Zamawiający w związku  
z dokonaniem czynności otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  
Wykonanie mapy do celów prawnych oraz projektów podziału działek realizowany  
w 2 zadaniach 
Zadanie Nr 1 - „Wykonanie mapy do celów prawnych dla nieruchomości położonej  

w obrębie Szczeglice, gm. Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 405” 

Zadanie nr 2 - „Wykonanie mapy do celów prawnych działek zajętych pod drogę 
powiatową położonych w Staszowie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 
5927/9, 5928/9, 5928/1, 2141/4”. 

zamieszcza informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 14.145,00 złotych 

(brutto) w tym: 

Zadanie nr 1 –  7.380,00 zł 

Zadanie nr 2 –  6.765,00 zł 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie: 

Nr oferty Firma oraz adres Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 

1 NOWGEO Usługi Geodezyjne Damian Nowak, Ułanowice 47, 27-640 Klimontów 

 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach: 
 

Nr 
oferty 

Firma Wykonawców, którzy złożyli 
oferty w terminie 

Cena oferty brutto  w PLN 
(kryterium) 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Warunki 
płatności 

1 

NOWGEO Usługi Geodezyjne 
Damian Nowak, Ułanowice 47, 

27-640 Klimontów 

Zadanie nr 1: 
netto: 7 000,00 zł 

VAT: ------- zł 
brutto: 7 000,00 zł 

Zadanie nr 2: 
netto: 4 000,00 zł 

VAT: ------- zł 
brutto: 4 000,00 zł 

zgodnie  
z SIWZ 

zgodnie  
z SIWZ 

 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ww. ustawy w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy, 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ww. ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
  WICESTAROSTA 

                                                                                                           Leszek Guzal 


