
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego poniżej

równowartości 214.000 euro na opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) wraz z

nadzorem autorskim: cześć 1 – projekt budowy drogi gminnej łączącej ul. Rubinową z ul.

Świętokrzyską we Wrześni, część 2 – projekt rozbudowy drogi o ścieżkę rowerową w ul.

Waryńskiego we Wrześni

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.

1843)  zawiadamia,  że  w  niniejszym postępowaniu w  części  1  –  projekt  budowy drogi  gminnej  łączącej  ul.  Rubinową z  ul.

Świętokrzyską we Wrześni została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

LUKAS PROJEKT 

Biuro Usług Projektowych Łukasz Ochla

ul. Szklarniowa 16

62-020 Jasin

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 26.937,00     zł  otych  ,

Termin płatności faktury: 30 dni.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, termin płatności faktury – 40%) zawiadamia że jest to,

najkorzystniejsza  oferta  w  oparciu  o  podane  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  kryteria wyboru  spośród  ofert  nie

podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt, termin płatności faktury – 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała

100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu wpłynęły poniższe ważne oferty:

1) OLPRO Paweł Żyniewicz ul. Szczepankowo 97B, 61-306 Poznań – oferta nr  1 –  cena oferty brutto:  29.397,00 złotych,  termin

płatności faktury : 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena – 54,98 pkt, termin płatności faktury – 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała –

94,98   pkt.  

2) Gnieźnieńskie Biuro Projektowe ROADS&BRIDGES Katarzyna Kolenda ul. W. Pstrowskiego 6/18, 62-200 Gniezno – oferta nr

3 -  cena oferty brutto:  29.520,00 złotych,  termin płatności faktury : 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena –  54,75 pkt,  termin

płatności faktury – 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała – 94,75   pkt.  

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę

z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie   nie     krótszym niż 5 dni   od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

W niniejszym postępowaniu w części 2 – projekt rozbudowy drogi o ścieżkę rowerową w ul. Waryńskiego we Wrześni

została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

LUKAS PROJEKT 

Biuro Usług Projektowych Łukasz Ochla

ul. Szklarniowa 16

62-020 Jasin

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 30.258,00     zł  otych  ,

Termin płatności faktury: 30 dni.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, termin płatności faktury – 40%) zawiadamia że jest to,

najkorzystniejsza  oferta  w  oparciu  o  podane  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  kryteria  wyboru  spośród  ofert  nie



podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena – 60,00 pkt, termin płatności faktury – 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała

100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu wpłynęły poniższe ważne oferty:

1) OLPRO Paweł Żyniewicz ul. Szczepankowo 97B, 61-306 Poznań – oferta nr  1 –  cena oferty brutto:  31.365,00 złotych,  termin

płatności faktury : 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena – 57,88 pkt, termin płatności faktury – 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała –

97,88   pkt.  

2) Gnieźnieńskie Biuro Projektowe ROADS&BRIDGES Katarzyna Kolenda ul. W. Pstrowskiego 6/18, 62-200 Gniezno – oferta nr

3 -  cena oferty brutto:  52.029,00 złotych,  termin płatności faktury : 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena –  34,89 pkt,  termin

płatności faktury – 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała – 74,89   pkt.  

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę

z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie   nie     krótszym niż 5 dni   od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.


