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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.  przetargu  nieograniczonego  na  realizację  zamówienia  pn.   Sporządzenie  do
65  operatów  szacunkowych  dla  określenia  wartości  rynkowej
nieruchomości niezabudowanych w celu sprzedaży w trybie przetargowym
lub bezprzetargowym, wykupu lub zamiany nieruchomości.

Na podstawie art.  92 ust.  2 ustawy Pzp  (tekst jednolity  Dz. U z 2019 r., poz. 1843)
Zamawiający – Gmina Miasto Płock informuje, iż w  przedmiotowym postępowaniu jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez 

GA COREN Anita Kwiecień Spółka Jawna, 
Kępa Okrzewska 22, 05-520 Konstancin - Jeziorna
cena za wykonanie 1 operatu szacunkowego 270,00 zł brutto
Oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna ze SIWZ , ustawą Pzp oraz w kryterium
oceny ofert uzyskała 100 pkt.

- klasyfikacja ofert wg kryteriów:

Oferta 1 GA COREN Anita Kwiecień Spółka Jawna
Kępa Okrzewska 22, 05-520 Konstancin - Jeziorna
cena za wykonanie 1 operatu szacunkowego 270,00 zł brutto
termin wykonania operatu 15 dni
Ilość  sporządzonych  operatów  szacunkowych  w  ostatnich  trzech  latach  dotyczących
nieruchomości  niezabudowanych  położonych  na  terenie  miasta  z  liczbą  mieszkańców
powyżej 100.000 – powyżej 41 operatów szacunkowych
C= 60 pkt
T= 15 pkt
D= 25 pkt
P= 100 pkt



Oferta 2 PUH „HAGAR” Jadwiga Ciesielska
ul. Wyszogrodzka 73/1, 09-402 Płock
cena za wykonanie 1 operatu szacunkowego 307,50 zł brutto
termin wykonania operatu 14 dni
Ilość  sporządzonych  operatów  szacunkowych  w  ostatnich  trzech  latach  dotyczących
nieruchomości  niezabudowanych  położonych  na  terenie  miasta  z  liczbą  mieszkańców
powyżej 100.000 – powyżej 41 operatów szacunkowych
C= 52,68 pkt
T= 15 pkt
D= 25 pkt
P= 92,68 pkt

Oferta 3 Projektowanie i Wycena Nieruchomości Zbigniew Rychlik
ul. Glinki 15, 09-230 Bielsk
cena za wykonanie 1 operatu szacunkowego 400,00 zł brutto
termin wykonania operatu 15 dni
Ilość  sporządzonych  operatów  szacunkowych  w  ostatnich  trzech  latach  dotyczących
nieruchomości  niezabudowanych  położonych  na  terenie  miasta  z  liczbą  mieszkańców
powyżej 100.000 – 21-30 operatów szacunkowych
C= 40,50 pkt
T=  15 pkt
D= 10 pkt
P= 65,50 pkt
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