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Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający zawiadamia, 
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w tiybie przetargu 
nieograniczonego, na realizację zadania pod nazwą:

„Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego i projekt koncepcyjny dostosowania do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy’’

została wybrana jako najkorzystniejsza oferta nr 2, złożona przez Wykonawcę:

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. Maciej Abram, Leopold Abratkiewicz
ul. Sudecka 89 lok. 11-12 
58-500 Jelenia Góra

Cena brutto oferty: 44.280,00 zł
Okres gw arancji i rękojm i: z upływem okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o 
ten przedmiot umowy.
Term in realizacji: do 20 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę niepodlegającą 
odrzuceniu. W ybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w  ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert 
oraz uzyskała łącznie 90 pkt, tj.:
- w kryterium: „cena brutto oferty” - 60 pkt,
- w kryterium: „Doświadczenie personelu” - 30 pkt,
- w kryterium: „Społeczna i zawodowa integracja osób” - 0 pkt.

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu i punktację łączną sporządzono w poniższej tabeli:

L.p.

Nr
oferty

Nazwa 
i adres Wykonawcy

Punktacja
Kryteria oceny ofert

Ogółem
pkt

Cena brutto 
oferty 
- waga 
60%

Doświadczenie 
personelu 

- waga 30%

Społeczna 
i zawodowa 

integracja osób 
- waga 10%

1. 1.

Architektura Projekt 
Jurkiewicz Ireneusz 
ul. Słowackiego 19/4 
59-300 Lubin

43,2 20 0 63,2



Biuro Projektowe
PORTAL AB s.c. Maciej
Abram, Leopold

60 30 0 90
2. 2. Abratkiewicz

ul. Sudecka 89 lok. 11-12
58-500 Jelenia Góra

W niniejszym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający ma zamiar zawrzeć umowę w sprawie zamówienia 
publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty.

N iniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Zamawiającego www.bip.duw.pl

http://www.bip.duw.pl

