
Park Kultury w Bydgoszczy 
ul. Mennica 10, 
85-112 Bydgoszcz 
 

 
Bydgoszcz, dnia 07.07.2022 r. 

 
 

Nazwa i numer postępowania: 
 

Oznaczenie i numer postępowania:  „Opracowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowej   budowlanej   i     wykonawczej   wraz  z  przedmiarem  robót  i  kosztorysem 
inwestorskim pomieszczeń toalet na kondygnacjach 2, 3 i 4 w budynku Młyna  
oraz przestrzeni zewnętrznej kompleksu Młynów Rothera” - PK260.1.2022.WW 
 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
 

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) informuję, że po dokonaniu badania i oceny 
oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu (w świetle obowiązujących w 
postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. „cena”, „doświadczenie projektantów”), jako 
najkorzystniejszą na Zadanie 1 oraz Zadanie 2  wybrano ofertę nr 1 złożoną przez 
Wykonawcę: Autorska Pracownia Architektoniczna  Jacek Bułat ul. Śmiełowska 63, 60-
114 Poznań 
 

ZADANIE 1  -  Opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla  przestrzeni  tarasu  
zewnętrznego przy budynku od strony dziedzińca wewnętrznego (z wyłączeniem strefy 
gastronomicznej i kawiarnianej) ,  dokumentacji  projektowej  systemu  informacji   
i  oznakowania  zewnętrznego  obiektu   oraz opracowanie  koncepcji  bezpośredniego  
otoczenia  kompleksu  Młynów  Rothera  od  strony ulicy Mennica wraz z przedmiarem  
i kosztorysem inwestorskim.  
     

Nazwa (firma)  
i adres wykonawcy 

Cena (brutto) Liczba pkt w 
kryterium cena 
(60%) 

Doświadczenie projektantów: 
doświadczenie projektanta branży 
architektonicznej, doświadczenie 
projektanta przestrzeni 
zewnętrznej/architekta krajobrazu, 
doświadczenie inżyniera 
akustyki/inżyniera dźwięku, 
doświadczenie inżyniera/projektanta 
oświetlenia 
 

Liczba pkt w 
kryterium 
doświadczenie 
projektantów: 
(40%)  
 

RAZEM 

Autorska Pracownia 
Architektoniczna  
Jacek Bułat 
ul. Śmiełowska 63 
60-114 Poznań 

289.050,00 zł 60 Doświadczenie projektanta branży 
architektonicznej:   
4 opracowania 

15 100 

Doświadczenie projektanta 
przestrzeni zewnętrznej/architekt 
krajobrazu:  
2 opracowania 

15 

Doświadczenie inżyniera 
akustyki/inżyniera dźwięku:  
2 opracowania 

5 



Doświadczenie inżyniera/projektanta 
oświetlenia:  
2 opracowania 

5 

 
 

ZADANIE 2 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej  
i wykonawczej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim pomieszczeń toalet na 
kondygnacjach 2, 3 i 4 w budynku Młyna Rothera. 
 

Nazwa (firma)  
i adres wykonawcy 

Cena (brutto) Liczba pkt w 
kryterium cena 
(60%) 

Doświadczenie projektanta branży 
architektonicznej 
 

Liczba pkt w 
kryterium 
doświadczenie 
projektanta branży 
architektonicznej: 
(40%)  
 

Razem 

Autorska Pracownia 
Architektoniczna  
Jacek Bułat 
ul. Śmiełowska 63 
60-114 Poznań 

157.440,00 zł 60 
 
 

Doświadczenie projektanta branży 
architektonicznej:   
4 opracowania 

40 100 
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