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Informacia

o

nyborze ofcrt

na

ikorzvstnieiszych w cze5ci l-14 i l7-{.1

oraz unienaZnicniu DosteDonania rr cze5ci l5 i

l6

Dziaiaj4c. na podstau'ie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

zam6wief publicznych (Dz.

U

. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej

-

Prawo

,.ustaw4 Pzp",

informujg, iZ w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego. pn.

:

,,Wykonanie opisriw stanu i opinii o wartoSci nieruchomoSci
w formie operat6rr szacunkowych"

l.

.iaLo naikorzystnieisze w poszczeg6lnt ch czgSciach wvbrano
1) w czgSci: 17,19,,20,22,23,25,.10 ol'ertE nr

ofer8:

l. Wykonawcy:

TAKSADO Biuro Nieruchomo5ci Urszula Laszcz
ul. Lipowa 51 lok 13, 15-,124 Biary-stok

-

z cen4 of'ertow4 brutto 1 350,00 zl (czgSi l7)

zjednostkow4 cen4 oferton'q brutto
z cenq ofertowE brutto
z

I

I

190,00 zl (czgSi

l9)

250,00 zl (cz95i 20)

jednostkow4 cenq ofertow-q brutto

I

290,00 zl (cz7St 22)

- z cen4 ofertow4 brutto I 890,00 zl (czqS6 23)
- z jednostkow4 cen4 ofertowq brutto -115,00 zl (czgit, 25)
z cen4 ofertow4 brutto 590,00 zl (cz95i 40)

ul. Slonimska 1, I5-950 Bial-vstok, tel. 85 869 6002. lax 85 869 6265. e-mail: prezydent@um.bialystok.pl
Infolinia Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku tel. 85 879 79 7S

2) w czg6ci:

l,9,

10, 30, 31, 32, 3.1, 36, 37, 38, 39 ofefiP nr 3, Wykonawcy:

Biuro Obslugi Nieruchomo5ci GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk
ul. Sw. Rocha 5, lok. 308A, 15-879 Bia{vstok

-

z cenq ofertow4 brutto

I

230,00 zl (cz95i

l)

z cen4 of'ertow4 brutto 350,00 zl (czqit, 9)
z cen4 ofertow4 brutto 360,00 zl (cz95i 10)
z cen4 ofertowq brutto 380,00 zl (czgSi 30)
z cen4 ofertow4 brutto 360,00 zl (czgSi 3 I )
z cenq ofertow4 brutto 420,00 zl (czgSi 32 )

z cen4 oiefiow4 brutto 350,00 zl (c2956 3,1)
z cen4 olertowq brutto 420,00 zl (cz93i 36)

z

cenq olertow4 brutto 370,00

zl (czq5i 37)

- z cenq olertowq brutto 370,00 zl (cz95i 38
- z cenq ofertow4 brutto 360,00 zl (czgSd 39)

)

3) w czgSci: 5, 6, 7, 8, 18,21,41,42, 43,

4l

ofertg nr 4, Wykonawcy:

Wycena NieruchomoSci Joanna B. Waluk-Pacholska

ul. Lipowa 5l p. 4,15-424 Bial"vstok

-

z jednostkora'4 cen4

ofertowq brutto 720,00 zI (czESi 5)

z cen4 ofertow4 brutto 720,00 zl (czES(, 6)
z cen4 ofertowq brutto 720,00 zl (cz7St 7)
z cen4 of'ertowq brutto 720,00 zl (cz9S6 8)

- zjednostkow4 cen4 ofertow4 brutto I 790,00 zl (czESi 18)
- z cen4 ofertow4 brutto I 700,00 zl (czEii 2l )
- z cen4 ofertow4 brutto I 100,00 zl (czgSi 4l )
- z cen4 ot-ertow4 brutto I 700,00 zl (czgSi 42)
- z jednostkowq cen4 ofertow4 brutto za uykonanie opisu

stanu

operatu

wykonanie opisu stanu

operatu

szacunkow.ego 2 100,00 zl (czEi(. 43)

-z

jednostkowq cen4 ofertowq brutto

za

szacunkowego 1 200,00 zl (cz93t, 44)

4) w czgSci: I l, 12, 13, l,l, 33,35 ofertg nr 5. Wlkonau'cy:
Rzeczoznawca Majqtkowy Mariusz Jabloriski

ul. Kormoran6w 1A, l5-570 Bialystok

-

'l
zjednostkow4 cen4 ofertowq brutto 246,00 zl (cz95i 1)
1

- z jednostkow4 cen4 ofertow4 brutto 246,00 zl (czg{t, 12)
-

z

jednostkow4 cenq of-ertowq brutto 2,16'00 zl (c2956 1 3)

zjednostkowE cenq ofertorl,4 brutto 2.16,00 zl (czg!;t,

l4)

- z cenq ofertow4 brutto 307,50 zl (czeSi 33)
-

z cen4 ofertow4 brutto 307,50 zl (czqSi 35)

5) w czg5ci: 2,3,1,24,26,27,28,29 ofer1g nr 8. Wykonawcy:

Krajowy Instytut Doradztwa Finansowego Sp. z o. o.
ul. Celulozowa 1278,04-986

-

\

arsza*'a

zjednostkowq cenq ofeftow-q brutto 600,00 zl (cz9{C 2)
zjednostkow4 cen4 ofertow4 brutto 600,00 zl (czgSi 3)
zjednostkowE cenE ofertow4 brutlo 280,00 zl (czqii 4)
z

jednostkou'4 cen4 olertow4 brulto 2{0,00 zl (czEi,t. 24)

z

jednostko*'q cenq ofertou,4 brutto 2'10,00 zl (cz95i 26)

z

jednostkow4 cen4 ofertow4 brutto 240,00 zl (czgit, 27)

- zjednostkow4 cen4 oferton'4 brutto 2.10,00 zl (czgSi 28)
- z jednostkow4 cen4 ofertou'4 brutto 2{0,00 zl (c295( 29)
Wylonieni Wykonawcy nie podlega.j4 u,ykluczeniu. a ich oferty zostaly ocenione jako
najkorzystniejsze w poszczeg6lnych czESciach zam6wienia, poniewa2 uzyskaly 100 pkt.
Przy rayborze ofert Zamawiaj4cl kierou'al sig kryterium: cena

Ceny wybranych olert

w

w

oiertowa

100 %.

poszczeg6lnych czg6ciach zam6wienia mieszcz4 sig

kwotach przeznaczonych na realizac.ig danej czgSci. jedynie cena olerty wybranej

w czgSci l, 5, 6,7,8,

i 44 przeryZsza kwotg. jakq Zamawiailcy zamierzal przeznaczyt
na sfinansowanie wr,l'. czgSci zam6u ienia, iednak Zamawial4cy zwigksza kwoty
,13

do wysokoSci ceny oferq naj korzl stniej:zr'i.

2. uniewaZniono postepowanie
ustawy Pzp, poniewa2 oferty

w

czg5ci 15

i

16 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt

z nilnizsz4 cenq w ww.

4

czE6ciach przewyZszaj4 kwoty,

kt6re Zamawiajqcy moze przeznaczyt. na shnansowanie zam6wienia.

Umowy

w

sprawie

zam6wienia publicznego z wvlonionvmi

mog4 zosta6 zawarte po up[r,vie

5 dni od przeslania

lecz nie p62nie.j niZ do dnia . .6...lutego z02o r.

J

niniejszego

Wykonawcami
zawiadomienia.

Niestawienie sig

w

powy2szym terminie. bgdzie jednoznaczne

z

uchyleniem sig

od podpisania umowy.

.EA*r.l^
Zal4cznik:
I . Zestawienie ofert zlozonych w postgpowaniu \\'raz z przyznanq punktacj4.

Otrzymuj4:
1. TAKSADO Biuro Nieruchomo5ci Urszula Laszcz
ul. Lipowa 51 lok. I 3, l5-424 Bialystok
urszula-laszcz@wp.pl
2. EXPODOR s.c. Gabrel Krzysztof. Gierasimiuk Andrzej
ul. Legionowa 28 lok 12, 15-281 Bialystok
biuro@expodor.pl
3. Biuro Obslugi NieruchomoSci ,,GEOTAKSAC.IA" Piotr Gierasimiuk
ul. Sw. Rocha 5 lok 308a. 15-879 Bialystok
piotr.gp@wp.pl
4. Wycena nieruchomoSci Joanna Waluk-Pacholska
ul. Lipowa 51 p 4, 15-424 Bialystok
waluk.pacholska@gmail.com
5. Rzeczoznawca Majqtkowy Mariusz Jabloriski
ul. Kormoran6w lA, 15-570 Bialystok
mariuszjablonski@vp.pl
6. Wycena NieruchomoSci Wieslawa Katarzy na F i gurska-Sitarska
ul. Gen. Wl. Andresa l2 lok 4.0-201 Warsza*a
biuro@wycena-fi gurska.pl
7. Wycena NieruchomoSci Elzbieta Agnieszka Makal
ul. Dolina Staw6w l2114, 15-571 Bialystok
makalagnieszka@wp.pl
8. Krajowy Inst)'tut Doradztwa Finansowego Sp. z o. o.
ul. Celulozowa 1278. 04-986 Warszawa
Dleszczynski.rzeczo znawcalZ)smail.com

9. Biuletyn Informacj i Publicznej

Sprawg prowadzi:
Departament Skarbu, Justyna Sawczyy'rsku, tel. 85 869 6075
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