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Protokół z postępowania o zamówienie publiczne  

w trybie konkurencyjności 

 

Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu 

drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty - Górsk na dł. 2,076 km 

 

1. Szacunkowa wartość zamówienia ustalona został na kwotę 43 596 zł, co stanowi 

równowartość 10 111 euro, ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonał/a: 

Sebastian Kannenberg 

2. Zapytanie ofertowe upubliczniono na stronie BIP w dniu 16.02.2018r. 

3. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:  

 

Lp Nazwa i adres wykonawcy Data wpływu oferty 

1 Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak, ul. 

Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski 

22.02 

2 Biuro Projektów Budowlanych Anna Grenda Wołków, 

ul. B. Głowackiego 18, 87-100 Toruń 

21.02 

3 NEOX Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 

Gdańsk 

21.02 

4 Inżynier Arkadiusz Jaczun, ul. Gen. Bema 12/1, 87-100 

Toruń 
22.02 

5 KFG Sp. z o. o. sp. k. ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań 22.02 

 

4. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile 

takie warunki były stawiane. 

Nr 

oferty 

Warunek: posiadanie 

doświadczenia 
Warunek: posiadanie uprawnień 

 Spełnia/nie spełnia * Spełnia/nie spełnia * 

1 Spełnia Spełnia 

2 Spełnia Nie spełnia (brak uprawnień do projektowania) 

3 Spełnia  Spełnia  

4 Spełnia (brak załączonych dokumentów) Spełnia (brak załączonych dokumentów) 

5 Spełnia (brak załączonych dokumentów) Spełnia (brak załączonych dokumentów) 

*niewłaściwe skreślić 

5. Informacja stopniu spełnienia przez poszczególne oferty każdego z kryteriów wyboru. 

Nr 

oferty 

Kryterium 

wyboru Cena 

zgodnie z ofertą 

Stopień 
spełnienia 

(waga, ilość 
punktów) 

Kryterium 

wyboru Termin 

Opracowania 

zgodnie z ofertą 

Stopień spełnienia 

(waga, ilość 
punktów) 

1 34 440 zł brutto 60 pkt. 15.09.2018r. 40 pkt. 

2 35 281,32 zł brutto 58,57 pkt. 15.10.2018r. 30 pkt. 

3 71 258 zł brutto 29 pkt. 15.09.2018r. 40 pkt. 

4 88 683 zł brutto 23,30 pkt. 15.09.2018r. 40 pkt. 

5 95 500 zł brutto 21,64 pkt. 15.10.2018r. 30 pkt. 
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6. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę: Biuro Projektowe Renata 

Krajczewska-Jędrusiak, ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski 
                         nazwa i siedziba wykonawcy 

 

7. Uzasadnienie wyboru oferty: Wykonawca zaproponował najniższą wartość wykonania 

zamówienia oraz oświadczył, iż posiada doświadczenie, dysponuje potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jak również 
zadeklarował wykonanie przedmiotu w terminie najkrótszym zaproponowanym przez 

Zamawiającego, a zapisanym w ogłoszeniu. Wykonawca posiada doświadczenie we 

współpracy z Zamawiającym 

8. W ocenie ofert uczestniczyli: 

− Sebastian Kannenberg (spec. ds. plan. i zam. Publ.) (imię, nazwisko, funkcja) 

− ……………………… (imię, nazwisko, funkcja) 

− ……………………… (imię, nazwisko, funkcja) 

 

Dokumentację sporządził:                                                     …………………………………… 

podpis osoby przygotowującej postępowanie 

 

Oświadczenie o braku konfliktu interesów 

 

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że nie pozostaję w związkach ekonomicznych i osobistych 

z żadnym z podmiotów, które złożyły oferty na  (nazwa zamówienia), to jest: 

1) nie jestem współmałżonkiem, krewnym ani powinowatym do drugiego stopnia 

włącznie żadnego z podmiotów, które złożyły oferty lub osób uprawnionych do 

reprezentacji tych podmiotów wskazanych w ofertach, 

2)  w ciągu roku od dnia udziału w ocenie ofert nie pozostawałem/łam w stosunku 

pracy ani nie wykonywałem/łam odpłatnie jakichkolwiek prac na rzecz żadnego z 

oferentów.  

……………………………..                                                ……………………………….. 
          Miejscowość                                                                                             data i podpis  

 


