POWIAT KARKONOSKI – STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
Jelenia Góra, dnia 24 czerwca 2021 r.
BZP.272.1.5.2021

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym
na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465”
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą,
Powiat Karkonoski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze zawiadamia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
W dniu 23 czerwca 2021 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Karkonoskiego
zatwierdzony został wybór Oferty Nr 3, złożonej przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
AWIS Sp. z o. o.
ul. Wierzbowa 24
65-376 Zielona Góra
Uzasadnienie:
Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AWIS Sp. z o. o. z siedzibą
w Zielonej Górze, spełnia wymogi określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków
Zamówienia i uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert
(tj. 100 pkt) spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Zamawiający jednocześnie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia złożone zostały 3 n/w oferty:
Oferta Nr 1
INWESTOR-KONIN Pracownia Projektowa Stanisław Wajrak
ul. Okólna 6
62-510 Konin
Zaoferowana cena brutto: 181 757,10 zł
Ilość punktów za kryterium I – CENA: 26,80 pkt
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w funkcji projektanta – opisane
posiadanie doświadczenia w wykonaniu 4 (czterech) usług polegających na opracowaniu
dokumentacji projektowej budowy/przebudowy drogi o długości co najmniej 1 000 m
Ilość punktów przyznana za kryterium II – DOŚWIADCZENIE OSOBY WYZNACZONEJ
DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA W FUNKCJI PROJEKTANTA – 40 pkt
Łączna ilość punktów przyznana za oba kryteria – 66,80 pkt
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Oferta Nr 2
BIURO INŻYNIERSKIE TRAKT Grzegorz Lewowski
Sędzisław 50
58-410 Marciszów
Zaoferowana cena brutto: 257 070,00 zł
Ilość punktów za kryterium I – CENA: 18,94 pkt
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w funkcji projektanta – opisane
posiadanie doświadczenia w wykonaniu 3 (trzech) usług polegających na opracowaniu
dokumentacji projektowej budowy/przebudowy drogi o długości co najmniej 1 000 m
Ilość punktów przyznana za kryterium II – DOŚWIADCZENIE OSOBY WYZNACZONEJ
DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA W FUNKCJI PROJEKTANTA – 40 pkt
Łączna ilość punktów przyznana za oba kryteria – 58,94 pkt
Oferta Nr 3
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AWIS Sp. z o. o.
ul. Wierzbowa 24
65-376 Zielona Góra
Zaoferowana cena brutto: 81 180,00 zł
Ilość punktów za kryterium I – CENA: 60 pkt
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w funkcji projektanta – opisane
posiadanie doświadczenia w wykonaniu 3 (trzech) usług polegających na opracowaniu
dokumentacji projektowej budowy/przebudowy drogi o długości co najmniej 1 000 m
Ilość punktów przyznana za kryterium II – DOŚWIADCZENIE OSOBY WYZNACZONEJ
DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA W FUNKCJI PROJEKTANTA – 40 pkt
Łączna ilość punktów przyznana za oba kryteria – 100 pkt
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Pouczenie o środkach ochrony prawnej:
Na niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, a także na zaniechanie czynności w postępowaniu, do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy – przysługują środki ochrony prawnej
na zasadach określonych w Dziale IX ustawy (art. 505-590).
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