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ZUK.271.3.6.2022.7
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: Przebudowę ulicy
Okrętowej i Kossaka w Tczewie – wykonanie dokumentacji projektowej”.
Dotyczy części nr 1 zamówienia:
Informuję, iż postępowanie w zakresie części nr 1 zamówienia pn. „Przebudowa ulicy
Okrętowej w Tczewie – wykonanie dokumentacji projektowej” zostało unieważnione na
podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych o brzmieniu:
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.
Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie zwiększa środków finansowych na
realizację niniejszego zamówienia.
Dotyczy części nr 2 zamówienia:
Informuję, iż w postępowaniu pn. „Przebudowa ulicy Kossaka w Tczewie – wykonanie
dokumentacji projektowej” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Wykonawcy:
Pracownia Projektowa „Promar”
Mariusz Szyszkowski
Rożental, ul. Bielawska 8
83-130 Pelplin
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SWZ.
Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów
w przedmiotowej części zamówienia.
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Zbiorcze zestawienie ofert dla części nr 2 wraz z przyznaną punktacją:

Numer
oferty

1

2

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium
cena - 60

Liczba pkt
w kryterium
doświadczenie
zawodowe- 40

Łączna punktacja

60 pkt

40 pkt

100 pkt

54,09 pkt

40 pkt

94,09 pkt

Pracownia Projektowa „Promar”
Mariusz Szyszkowski
Rożental, ul. Bielawska 8
83-130 Pelplin
Konsorcjum firm:
Lider: MG BC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 3
10-603 Olsztyn
Partner: SIGMA TRANSFER Sp. z o.o.
ul. Wodnika 34
11-034 Tomaszkowo

Otrzymują:
1. Strona internetowa prowadzonego postępowania;
2. A/a.

