
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Wykonanie dokumentacji projektowych budowy linii kablowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czersk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 27

1.5.2.) Miejscowość: Czersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 3954810

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie dokumentacji projektowych budowy linii kablowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czersk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-717bb96f-7d1d-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00080680/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-09 14:32

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023022/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czersk(m.in.: Łąg; Rytel;
Wieck; Złotowo)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00032856/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZ.271.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 21520,12 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Cześć 1. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego w Rytlu – Wybudowanie pod
Kaliska".
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego na
działce nr 456 obr. Rytel (ok. 260 mb + przyłącze do ZK) zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ.
2. Zakres:
a) Zawartość dokumentacji projektowej:
- projekt architektoniczno - budowlany oświetlenia przejść dla pieszych wraz wymaganymi zgodami i uzgodnieniami
branżowymi,
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt techniczny,
- załączniki do projektu budowlanego,
- pozyskanie do wykonania niniejszego projektu mapy do celów projektowych,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca zbiory wymagań niezbędnych dla określenia
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych
oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i będą zawierać: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup robót. Ponadto należy je opracować z
uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień,
- przedmiary robót zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
- kosztorysy inwestorskie sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389).
b) dokumentację należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),
c) dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach wraz z oświadczeniem o jej kompletności wraz z 1 egzemplarzem w
wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD,
d) ponadto do Wykonawcy należy:
- poniesienie kosztu opracowania podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania projektów budowlanych,
- przekazanie Zamawiającemu, ( w siedzibie zamawiającego lub w formie konferencji zdalnej), w terminie do 45 dni od dnia
podpisania umowy, koncepcji przebiegu linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją punktów świetlnych,
następnie po uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji przedstawionych rozwiązań, przystąpienie do opracowywania
kompletnych materiałów (załączników) niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę,
- comiesięczne, pisemne raportowanie stanu zaawansowania prac projektowych do 25 dnia każdego miesiąca,
- na pisemne wezwanie zamawiającego stawienie się w siedzibie zamawiającego w celu omówienia założeń projektowych i
zdania relacji z realizacji prac projektowych umowy 
( max. 2 razy w trakcie trwania umowy)
- uzyskanie warunków technicznych włączenia się do istniejącej sieci energetycznej z ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon
Chojnice,
- uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnień, warunków, opinii i decyzji administracyjnych
niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
- uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku
konieczności wykonania),
- opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (w razie wystąpienia takiej konieczności),
- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno – prawnym (w przypadku konieczności uzyskania),
- opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku konieczności opracowania),
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- uzgadnianie na bieżąco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego,
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
- na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi poprzez Zamawiającego na zapytania zadane przez
wykonawców w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępowania,
- dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami Wykonawca
dostarcza na swój koszt, czynności te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego.
- sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie obejmującym
w szczególności:
• udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości dotyczących projektu budowlano -
wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych i
technologicznych.
3. Lokalizacja – załącznik nr 1 do OPZ.
- brak obowiązującego planu miejscowego,
- dostęp mapy geodezyjnej - http://czersk.e-mapa.net/.
4. Projektant podczas projektowania uwzględni sugestie Zamawiającego odnośnie rozwiązań technicznych w ramach
obowiązujących przepisów.
5. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej, a wynikające z procedur określonych w przepisach
szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako
oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy projekt budowlany okazać Zamawiającemu w celu
uzyskania ostatecznej akceptacji.
7. W przypadku gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych realizowanych na
podstawie opracowanej dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, będzie wszczęte w okresie od 6 miesięcy do
24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodpłatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w
oparciu o aktualne ceny na dzień wszczęcia postępowania.
8. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedmiotu zamówienia nie
można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektórych wykonawców lub produktów.
9. Przedmiot zamówienia można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli
wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca wskazuje wówczas w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane
w celu oceny równoważności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 5040,75 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Cześć 2. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego 
w Łęgu – ul. Zielona".
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego na
działce nr 497 obr. Łąg (ok. 210 mb + przyłącze do ZK) zgodnie z załącznikiem nr 2 do OPZ.
2. Zakres:
a) zawartość dokumentacji projektowej:
- projekt architektoniczno - budowlany oświetlenia przejść dla pieszych wraz wymaganymi zgodami i uzgodnieniami
branżowymi,
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt techniczny,
- załączniki do projektu budowlanego,
- pozyskanie do wykonania niniejszego projektu mapy do celów projektowych,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca zbiory wymagań niezbędnych dla określenia
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych
oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i będą zawierać: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup robót. Ponadto należy je opracować z
uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień,
- przedmiary robót zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
- kosztorysy inwestorskie sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389).
b) dokumentację należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),
c) dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach wraz z oświadczeniem o jej kompletności wraz z 1 egzemplarzem w
wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD,
d) ponadto do Wykonawcy należy:
- poniesienie kosztu opracowania podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania projektów budowlanych,
- przekazanie Zamawiającemu, ( w siedzibie zamawiającego lub w formie konferencji zdalnej), w terminie do 45 dni od dnia
podpisania umowy, koncepcji przebiegu linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją punktów świetlnych,
następnie po uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji przedstawionych rozwiązań, przystąpienie do opracowywania
kompletnych materiałów (załączników) niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę,
- comiesięczne, pisemne raportowanie stanu zaawansowania prac projektowych do 25 dnia każdego miesiąca,
- na pisemne wezwanie zamawiającego stawienie się w siedzibie zamawiającego w celu omówienia założeń projektowych i
zdania relacji z realizacji prac projektowych umowy 
( max. 2 razy w trakcie trwania umowy)
- uzyskanie warunków technicznych włączenia się do istniejącej sieci energetycznej z ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon
Chojnice,
- uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnień, warunków, opinii i decyzji administracyjnych
niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
- uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku
konieczności wykonania),
- opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (w razie wystąpienia takiej konieczności),
- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno – prawnym (w przypadku konieczności uzyskania),
- opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku konieczności opracowania),
- uzgadnianie na bieżąco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego,
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
- na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi poprzez Zamawiającego na zapytania zadane przez
wykonawców w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępowania,
- dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami Wykonawca
dostarcza na swój koszt, czynności te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego.
- sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie obejmującym
w szczególności:
• udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości dotyczących projektu budowlano -
wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych i
technologicznych.
3. Lokalizacja – załącznik nr 2 do OPZ.
- brak obowiązującego planu miejscowego,
- dostęp mapy geodezyjnej - http://czersk.e-mapa.net/.
4. Projektant podczas projektowania uwzględni sugestie Zamawiającego odnośnie rozwiązań technicznych w ramach
obowiązujących przepisów.
5. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej, a wynikające z procedur określonych w przepisach
szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako
oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy projekt budowlany okazać Zamawiającemu w celu
uzyskania ostatecznej akceptacji.
7. W przypadku gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych realizowanych na
podstawie opracowanej dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, będzie wszczęte w okresie od 6 miesięcy do
24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodpłatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w
oparciu o aktualne ceny na dzień wszczęcia postępowania.
8. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedmiotu zamówienia nie
można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektórych wykonawców lub produktów. 
9. Przedmiot zamówienia można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli
wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca wskazuje wówczas w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane
w celu oceny równoważności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 4071,37 PLN
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Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Cześć 3. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego 
w Wiecku – ul. Rybacka".
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego na
działkach nr 74/5 i 75/5 obr. Wieck (ok. 360 mb + przyłącze do ZK) zgodnie z załącznikiem nr 3 do OPZ.
2. Zakres :
a) zawartość dokumentacji projektowej:
- projekt architektoniczno - budowlany oświetlenia przejść dla pieszych wraz wymaganymi zgodami i uzgodnieniami
branżowymi,
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt techniczny,
- załączniki do projektu budowlanego,
- pozyskanie do wykonania niniejszego projektu mapy do celów projektowych,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca zbiory wymagań niezbędnych dla określenia
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych
oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i będą zawierać: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup robót. Ponadto należy je opracować z
uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień,
- przedmiary robót zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
- kosztorysy inwestorskie sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389).
b) dokumentację należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).
c) dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach wraz z oświadczeniem o jej kompletności wraz z 1 egzemplarzem w
wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD.
d) ponadto do Wykonawcy należy:
- poniesienie kosztu opracowania podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania projektów budowlanych,
- przekazanie Zamawiającemu, ( w siedzibie zamawiającego lub w formie konferencji zdalnej), w terminie do 45 dni od dnia
podpisania umowy, koncepcji przebiegu linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją punktów świetlnych,
następnie po uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji przedstawionych rozwiązań, przystąpienie do opracowywania
kompletnych materiałów (załączników) niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę,
- comiesięczne, pisemne raportowanie stanu zaawansowania prac projektowych do 25 dnia każdego miesiąca,
- na pisemne wezwanie zamawiającego stawienie się w siedzibie zamawiającego w celu omówienia założeń projektowych i
zdania relacji z realizacji prac projektowych umowy 
( max. 2 razy w trakcie trwania umowy)
- uzyskanie warunków technicznych włączenia się do istniejącej sieci energetycznej z ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon
Chojnice,
- uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnień, warunków, opinii i decyzji administracyjnych
niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
- uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku
konieczności wykonania),
- opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (w razie wystąpienia takiej konieczności),
- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno – prawnym (w przypadku konieczności uzyskania),
- opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku konieczności opracowania),
- uzgadnianie na bieżąco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego,
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
- na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi poprzez Zamawiającego na zapytania zadane przez
wykonawców w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępowania,
- dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami Wykonawca
dostarcza na swój koszt, czynności te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego.
- sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie obejmującym
w szczególności:
• udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości dotyczących projektu budowlano -
wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych i
technologicznych.
3. Lokalizacja – załącznik nr 3 do OPZ.
- brak obowiązującego planu miejscowego,
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- dostęp mapy geodezyjnej - http://czersk.e-mapa.net/.
4. Projektant podczas projektowania uwzględni sugestie Zamawiającego odnośnie rozwiązań technicznych w ramach
obowiązujących przepisów.
5. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej, a wynikające z procedur określonych w przepisach
szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako
oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy projekt budowlany okazać Zamawiającemu w celu
uzyskania ostatecznej akceptacji.
7. W przypadku gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych realizowanych na
podstawie opracowanej dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, będzie wszczęte w okresie od 6 miesięcy do
24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodpłatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w
oparciu o aktualne ceny na dzień wszczęcia postępowania.
8. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedmiotu zamówienia nie
można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektórych wykonawców lub produktów. 
9. Przedmiot zamówienia można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli
wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca wskazuje wówczas w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane
w celu oceny równoważności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 6979,50 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Cześć 4. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego 
w Złotowie – Wybudowanie pod Tucholę".
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego na
działce nr 262/4 obr. Ostrowite (ok. 280 mb + przyłącze do ZK) zgodnie z załącznikiem nr 4 do OPZ.
2. Zakres :
a) zawartość dokumentacji projektowej:
- projekt architektoniczno - budowlany oświetlenia przejść dla pieszych wraz wymaganymi zgodami i uzgodnieniami
branżowymi,
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt techniczny,
- załączniki do projektu budowlanego,
- pozyskanie do wykonania niniejszego projektu mapy do celów projektowych,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca zbiory wymagań niezbędnych dla określenia
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych
oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i będą zawierać: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup robót. Ponadto należy je opracować z
uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień,
- przedmiary robót zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
- kosztorysy inwestorskie sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389).
b) dokumentację należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).
c) dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach wraz z oświadczeniem o jej kompletności wraz z 1 egzemplarzem w
wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD.
d) ponadto do Wykonawcy należy:
- poniesienie kosztu opracowania podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania projektów budowlanych,
- przekazanie Zamawiającemu, ( w siedzibie zamawiającego lub w formie konferencji zdalnej), w terminie do 45 dni od dnia
podpisania umowy, koncepcji przebiegu linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją punktów świetlnych,
następnie po uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji przedstawionych rozwiązań, przystąpienie do opracowywania
kompletnych materiałów (załączników) niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę,
- comiesięczne, pisemne raportowanie stanu zaawansowania prac projektowych do 25 dnia każdego miesiąca,
- na pisemne wezwanie zamawiającego stawienie się w siedzibie zamawiającego w celu omówienia założeń projektowych i
zdania relacji z realizacji prac projektowych umowy 
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( max. 2 razy w trakcie trwania umowy)
- uzyskanie warunków technicznych włączenia się do istniejącej sieci energetycznej z ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon
Chojnice,
- uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnień, warunków, opinii i decyzji administracyjnych
niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
- uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku
konieczności wykonania),
- opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (w razie wystąpienia takiej konieczności),
- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno – prawnym (w przypadku konieczności uzyskania),
- opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku konieczności opracowania),
- uzgadnianie na bieżąco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego,
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
- na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi poprzez Zamawiającego na zapytania zadane przez
wykonawców w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępowania,
- dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami Wykonawca
dostarcza na swój koszt, czynności te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego.
- sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie obejmującym
w szczególności:
• udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości dotyczących projektu budowlano -
wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych i
technologicznych.
3. Lokalizacja – załącznik nr 4 do OPZ.
- brak obowiązującego planu miejscowego,
- dostęp mapy geodezyjnej - http://czersk.e-mapa.net/.
4. Projektant podczas projektowania uwzględni sugestie Zamawiającego odnośnie rozwiązań technicznych w ramach
obowiązujących przepisów.
5. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej, a wynikające z procedur określonych w przepisach
szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako
oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy projekt budowlany okazać Zamawiającemu w celu
uzyskania ostatecznej akceptacji.
7. W przypadku gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych realizowanych na
podstawie opracowanej dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, będzie wszczęte w okresie od 6 miesięcy do
24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca nieodpłatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w
oparciu o aktualne ceny na dzień wszczęcia postępowania.
8. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedmiotu zamówienia nie
można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektórych wykonawców lub produktów. 
9. Przedmiot zamówienia można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli
wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca wskazuje wówczas w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane
w celu oceny równoważności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 5428,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5350,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9989,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5350,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STANLUKS JAKUB WRÓBLEWSKI, TOMASZ HIBNER
SPÓŁKA CYWILNA,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792512592

7.3.3) Ulica: UL. IZAAKA NEWTONA 6D/XI PTR,

7.3.4) Miejscowość: POZNAŃ

7.3.5) Kod pocztowy: 60-161

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5350,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5350,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10455,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5350,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STANLUKS JAKUB WRÓBLEWSKI, TOMASZ HIBNER
SPÓŁKA CYWILNA,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 779 25 12 592

7.3.3) Ulica: UL. IZAAKA NEWTONA 6D/XI PTR,

7.3.4) Miejscowość: POZNAŃ

7.3.5) Kod pocztowy: 60-161

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5350,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5965,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11070,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5965,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STANLUKS JAKUB WRÓBLEWSKI, TOMASZ HIBNER
SPÓŁKA CYWILNA,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792512592

7.3.3) Ulica: UL. IZAAKA NEWTONA 6D/XI PTR,

7.3.4) Miejscowość: POZNAŃ

7.3.5) Kod pocztowy: 60-161

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5965,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5350,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10778,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5350,50 PLN
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6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STANLUKS JAKUB WRÓBLEWSKI, TOMASZ HIBNER
SPÓŁKA CYWILNA,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792512592

7.3.3) Ulica: UL. IZAAKA NEWTONA 6D/XI PTR,

7.3.4) Miejscowość: POZNAŃ

7.3.5) Kod pocztowy: 60-161

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5350,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
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	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5350,50 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10778,40 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5350,50 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STANLUKS JAKUB WRÓBLEWSKI, TOMASZ HIBNER SPÓŁKA CYWILNA,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792512592
	7.3.3) Ulica: UL. IZAAKA NEWTONA 6D/XI PTR,
	7.3.4) Miejscowość: POZNAŃ
	7.3.5) Kod pocztowy: 60-161
	7.3.6.) Województwo: wielkopolskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-24
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5350,50 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące



