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ZAMA§fIAJĄCY:
§7ojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie
Adres: 10-076 Olsztyn, ul. Podwale 1

telefon: (89) 521-85-30, faks: (89) 521-85-49

e-mail: wuoz.olszq,l@vłuoz.olsz§n.p1
adres sttony intemetowei: www.bip.wuoz.olszryn.pl

()lsztyl-r, dni,l 1 2.07 .2011 r.

TRYB złirłÓwrpNIł:
poiępoulanie prowatląone na pod;taulie ZĄRZĄDZE\iI4 ,\iR 16 / 20/ 7 lY arnili.rka-J,'la7arskiego l,Yojeańdikiego Konserulalora

ZaĄtkiw 7rlnia 12 ,yr*ri 2t)/7 r. ul s?rauje wprouadrynia Rlgalaninu iasad gospodarowania irodkami Pablic7q'ni o tYańaŚci

,ioirrkor,4 .ttieplrykracigąc{ qralonej w ąłoĄ,cb równouańości )0.000 eura, a któri m()wtl )| Llrl. 'l Pkt. 8 ułtaw| i dnia 29

stlv??ia 2001r. - Prawo |amówleń publicvryth

ZAWIADOMIENIE
o wyboze naikofzystnieiszej oferty

§7 związku z ogłoszeniem o zamówieniu do 30 000 BURO z dńa 12.06.201,7r. na: \ilfykonanie katt ewidencyinych

zabytków niJuchomych wpisanych do teiestru zabytków tzs,. ,,białej katty" z telenu województwa

§7atmińsko_Mazurskiego(^D.27L72.2017.jk) dopllszczaj1cym składanie ofett częŚciowych w ptzedmiotowym

zamówieniu, które zostało podzielone la 5 części (zadań),t1.:

1. Część 1 zalnlrósłteńa. Zadańe I - Układy wbanisĘczne i ruralistyczne;

2. Część Zzamówienia: ZadańeII - Zabytkna terenie powiatów pod\egających Delegatutze w Ełku;

3. Część 3 zamólńeńa: ZadańeIII _ Zabytkl na tetenie powiatów podlegających Delegatutze w Elblągu;

4. Część 4 zam61ńeńa: ZADANIE IY _ Zabytl<tna terenie powiatów podlegających Delegaturze w Olsztynie;

5. Część 5 zamówjeńa:.ZADANIE Y _Zabytktna terenie powiatów podlegających Delegatutze w Olsztynie

Zanawiający informuje, iż na:
1. Zadanję I _ Układ1, rrrbanisq,ę2nę i rura]is§,czne - rv przeclmioto\n-m PostęPowxlliu nie zloŻono Żadlej

ofertl,, niepodlegaiącej odrzuceniu;

Zadańe II - Zab),tki na terenie porviatów podlegaiących Delegaturze lv Ełku - rv przedmioto\\l-n1

postępowaniu ne złoŻono Żadnej ofert;

7,adanje III - Zab,vtki na terenie powiatórv podlegając,r,clr Delegaftlrze w Elbiągrr - rv przedmroto§Ą-m

postępowaniu lie złoŻono Żadlel ofert;

4. ZADANIE IV - Zaby&i na terenie powiatów podlegajłcych Delegaturze w Olsztynie - w Przedmiotowym

postępowaniu ńę złoŻono Żadnej ofet;
5, ZADANIE y - Zabytk na terenie powiatów podlegających Delegatutze w Olsztynie - wybtał ofertę

zło żo lą ptz ez \X/ykonawcę, Firmę :

BaJa Badańa Dokumentacja Konserwa cja Zabytków
Batbatazalełrska
Pl. Konsulatu Polskiego 5/1it
10-533 Olsztyn, NIP: 7392185422, REGON: 36520774L

Zgodnie z kr_lterium w\,bonr r,r,rykonarvc1, Firme Ba_Za Badania Dokrrmentacja I(onsetu,acja ZabYtków Barbera

Zalervska zaproponowala najńższącenę lv r-ut,sokości: cena brutto 19.000,00 zł
Punktacja:

l9.000.00zl
xc = _ ^--_ r 1U0 pkr. = 100 pl<t.

_).

19.000,00zł
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