tr-6d2, dnia 05.06.20
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r.

Znak sprawy: 25M.241' 1.20 1 7.MJ

Informacja

o

wyborze najkorrystniejszej o rty oraz odrzuceniu oferty

Zamawiaj4cy w postgpowaniu o udzielenie zafi
kompleksowej, wielobraniowej dokumentacji projekto
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budow
autorskiego, dziataj4c na podstawie ustawy z dnia 29.0f .2
Dz.U 22015 r. poz.2\64 zpoLn. zm.) (dalej: ustawa PZp

wienia publicznego na opracowanie
ej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem
ne oraz z uslug4 pelnienia nadzoru
)4 r. Prawo Zam6wieh Publicznych (tj. dokonal wyboru najkorzystniejszej ofefiy

Wykonawcy:

Maciej Taczalsl
Design Lab

Ul.trqkowall
90-5621-6d2
Uzasadnienie:
Wybrana oferta zostala zloilonaprzezWykonawcg, kt6ry

s

fnial warunkiudzia\u w postgpowanit. Z

analizy treSci oferty wynika, ze odpowiada ona wym,
warunk6w zam6wienia. Wybrana oferta przedstawia najko.
dzigki czemu luzyskala najwyilsz4 punktacjg w oparciu o z
zam6wienia kryteria.

>m zawafim w specyfikacji istotnych
stniej sze warunki realizacji zam6wienia,
'arte w specyfikacji istotnych warunk6w

Streszczenie oceny

i po r6wnan ia zloLony ch ofert
Ilo66

punkt6w w

Lp

Nazwa (firma) i adres
wvkonawcv

kryterium
calkowitej
nominalne

j

ceny

brutto
uslugi

(KC)

1

Maciej Taczalski
Design Lab
Ul. tr 4kowa l1
90-s62r-6d2

60

:

Ilo66 pu rkt6w
w kr)'tr dum
doSwiad zenia

os(

)

wznact rnych
do real zacji

zam6u enia

(KI \

I

IloS6 punkt6w

w kryterium
terminu
realizacji
dokumentacji
projektowej

tr-qcznaliczba
punkt6w w
kryteriach

(KDo)

30

100

2

a

J

4

Pracownia
Architektoniczna
,oProjektownia"
Kamilla Galicka-Zys
Ul. Nawrot 42llu
90-014r-6d2
Pracownia
Architektoniczna
,,Tkalnia Projekt6w"
Tomasz Nowacki
Ul. Nawrot 4216
90-0t41-6d2
GPVT Pracownia
Architektoniczna S.C.
Tomasz Bialoszewski
Grzegorz Pacer
Ul. Pami4tkowa2l3T
61-512Poznaf
Stanislaw Karpiel
Uslugi
Architektoniczne
Ul. Droga do Daniela 3
34-050 Zakooane

55

43,44

7

30

90,57

7, 8

30

80r72

J)

Oferta odrzucona

Zamawiaj1cv informuje, iZ umowa w sprawie zam6 ienie publicznego
1 pkt. 2 ustav,ry pZp.

byd zawarta

terminie okre5lonym w art. 94 ust.

Ponadto Zamawiaj1cy dziataj1c na podstawie art. 89 u :. 1 pkt. 7b ustawy PZP odrzucil ofertg
Wykonawcy Stanislaw Karpiel Uslugi Architektoniczne ul. Droga do Daniela 3, 34-050 Zakopane,
poniewaZ nie wni6sl wadium .
Uzasadnienie:
Zamawiaj1cy w Rozdziale 8 Specyfikacji istotnych war

wniesienia wadium w wysoko6ci 5 000,00 zl. W termin
wadium w Zadnej z przewidzianych form. W rwi4zku z
zobowiqzany byl odrzucil ofertg Wykonawcy Stanisla
1

podstawie art. 89 ust.

I pkt.

7b ustawy PZP.

i6w zam6wienia (dalej: SIWZ) wymagal
skladania ofert Wykonawca nie wni6sl
v y Zszy mi oko I ic zno 5c iami Zamaw iaj
4cy
Karpiel Uslugi Architektoniczne na

