
oznaczenie sprawy: PN/UZP/01/2018
I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego

zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Opracowanie dokumentacji technicznej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla budowy
obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego

Dwujęzycznego im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach przy ul. Zimnej Wody 8"

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Dr inż. arch. Mateusz Manecki Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa ARP Autorska
Pracownia Projektowa Manecki
Wielopole 18B, 31-072 Kraków  z ceną 191 880,00 zł.

Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579
z późn. zm.) (zwanej dalej ustawą Pzp) Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Do upływu terminu składania tj. 27-02-2018 r. godz. 10:00 wpłynęło 6 ofert. Zamawiający przewidział zastosowanie
procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy i dokonał oceny ofert.
Wykonawca do upływu terminu składania ofert tj. 27-02-2018 wniósł wadium w formie pieniężnej na kwotę10 000,00
zł, które zostało zaksięgowane na koncie Zamawiającego w dniu 21-02-2018 r.
Wykonawca w dniu 27-02-2018 r. zlożył oświadczenie o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 184,
z późn. zm).
Zamawiający zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W dniu 1.03.2018 r. Zamawiający wezwał tego wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzająch spełnienie
warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu.
Wykonawca w dniu 5 marca 2018 roku złożył powyższe dokumenty, na podstawie których stwierdzono, iż spełnia on
warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z udziału w postepowaniu.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
- cena - 60%,
- termin opracowania rozszerzonej koncepcji wstępnej - 10%
- termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę - 30%.
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 pkt (60 pkt w kryterium "cena", 10 pkt w kryterium " termin
opracowania rozszerzonej koncepcji wstępnej", 30 pkt w kryterium "termin opracowania dokumentacji projektowej
wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę"), jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i ustawą Prawo zamówień publicznych.
.



Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Lp. Nazwa i adres wykonawcy  

Liczba pkt
w

kryterium
Cena

Liczba pkt
w kryterium

Termin
opracowania
rozszerzonej

koncepcji wstępnej

Liczba pkt
w kryterium

Termin opracowania
dokumentacji

technicznej I etapu

Łączna
punktacja

1.

Dr inż. arch. Mateusz Manecki
Architektoniczne Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe Budownictwa ARP
Autorska Pracownia Projektowa Manecki
Wielopole 18B,
31-072 Kraków

60,00 10,00 30,00 100,00

2.
VITARO Sp. z o.o
Dziepółć 3,
97-500 Radomsko

59,62 9,00 26,47 95,09

3.

MENS Pracownia Projektowa Grzegorz
Pełczyński
Wojskowa 3L/6 ,
60-792 Poznań

44,37 10,00 30,00 84,37

4.
CPVT Pracownia Architektoniczna S.C. T.
Białoszewski, G. Pacer
Pamiątkowa 2/37,
61-512 Poznań

42,55 10,00 30,00 82,55

5.
Pracownia Projektowa "Projekt Studio 2000"
Beata Domińczyk-Łyśniewska
Olecka 10/7 ,
45-052 Opole

33,71 10,00 30,00 73,71

6.
DEMIURG spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa
Lubeckiego 2,
60-348 Poznań

31,40 10,00 30,00 71,40

Dyrektor Jednostki

08-03-2018 r. Adam Sarkowicz
________________________________________

(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)

Dyrektor Jednostki

08-03-2018 r. Adam Sarkowicz
________________________________________

(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)
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