
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Biuro Administracji i Logistyki
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

W rocław, dnia y  lip c a 2 0 1 9 r.

AL-ZP.272-17/19/ZP/PN

D o W ykonawców uczestniczących  
w postępow aniu

Zaw iadom ienie 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 trybie przetargu nieograniczonego, 
na realizację zadania pod nazwą:

„ Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynku 
Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przy u l Skarbka 3 ”

została wybrana jako najkorzystniejsza oferta nr 4, złożona przez Wykonawcę:

EPD Technika Solarna Sp. z o.o.
Bukowina Sycowska 33/2 
56-513 Międzybórz

Cena brutto oferty: 17 835,00 zł
Okres gwarancji i rękojmi: z upływem okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych w 

oparciu o ten przedmiot umowy.
Termin realizacji: do 20 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę niepodlegającą 
odrzuceniu. Wybrana 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 
-w aga 10%

1 1
BIPROJEKT Sp. z o.o. 
ul. Pabianicka 26A/5 

04-219 Warszawa
16,73 30,00 0,00 46,73



2 2

EPD Technika Solama Sp. 
z o.o.

Bukowina Sycowska 33/2 
56-513 Międzybórz

60,00 30,00 0,00 90,00

3 3

„Ali Projekt” Marek 
Karasz -  Biuro 

Proj ekto wo-U sługo we 
Stary Rynek 8 lok. 4a 
65-067 Zielona Góra

18,13 30,00 0,00 48,13

4 4

ModemEko Wojciech 
Swierczyński 

ul. Pietrusińskiego 12 lok. 
9

42-207 Częstochowa

37,83 30,00 0,00 67,83

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.

Niniejsze zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Zamawiającego www.bip.duw.pl

http://www.bip.duw.pl

