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Informacja o wynikach postępowania z dnia 10.06.2022r. 

Nazwa zamówienia: Usługa sporządzenia operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości 

budowlanej – budynku zamieszkania zbiorowego przy ul. J. Korczaka 1 w Tarnowie Opolskim, 

własności Powiatu Opolskiego, numer działki 538/14, obręb Tarnów Opolski, powierzchnia 

użytkowa budynku 1865,62 m2 - położonego w Tarnowie Opolskim (gmina Tarnów Opolski), 

z wydzieleniem pomieszczeń związanych z działalnością placówki opiekuńczo-wychowawczej 

do 14 osób o łącznej powierzchni użytkowej (wkład własny w ramach projektu pn. „Bliżej 

rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz 

wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Osi priorytetowej VIII – integracja 

społeczna Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na Lata 2014-2020). 

1. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: zamieszczono ogłoszenie na BIP Domu 

Dziecka im. J. Korczaka w Tarnowie Opolskim 

2. Ofertę złożyli: 

lp.  Nazwa i adres Oferenta  
Data wpływu 

oferty  

Czy spełnia 

wszystkie 

wymogi  
formalne  

(TAK/NIE)  

Cena 

ofertowa  
(brutto)  

Punktacja  
Cena = najniższa 

cena łączna  
spośród złożonych 

ofert/cena łączna 

oferty badanej * 

100 pkt.  

1. 

Grupa Konsultingowa Defin sp. z o.o. 

Ul. Sokolska 65 

40-087 Katowice 

08.06.2022 Tak 11 685,00 _ 

2 

AS Wycena nieruchomości 

Aneta Starczewska 

Rzeczoznawca Majątkowy 

ul. Felińskiego 49/27, 41-923 Bytom 

09.06.2022 Nie 7800,00 _ 

3 

BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. 

ul. Kościuszki 31, 

41-500 Chorzów 

10.06.2022 Tak 9 500,00 _ 

3. Brak jest zobowiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy Zamawiającym i składającymi 

oferty. 

 

 

4. Ocena złożonych ofert 
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1. Nazwa firmy, adres  

 

 Wykonawca wykazał spełnienie wszystkich warunków udziału w postępowaniu. 

Uzyskał punktację – …………. 

 

5. Wybrano ofertę: –     Nie dokonano wyboru żadnej oferty z uwagi na fakt, iż oferty 

przewyższają kwotę która Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zadania. 
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