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Informacja o wyborze oferty  
 

                                                                                         

Informuję, że w organizowanym w dniu 31 maja 2016 roku zamówieniu publicznym  

w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę hali sportowo – widowiskowej oraz przebudowę 

Stadionu Miejskiego przy ul. Pułaskiego w Namysłowie” – opracowanie dokumentacji projektowej, 

wybrano ofertę Kompleksowej Obsługi Inwestycji Budowlanych „LINAR PROJEKT”  

Apolinary Fałek, ul. Serbska 10d/8, 61-696 Poznań, oferując najkorzystniejszą ofertę za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, uzyskując 96,19 punktów, w tym: cena 86,19 punktów w ramach 

zastosowanego kryterium cena – 90% i termin realizacji 10,00 punktów w ramach zastosowanego 

kryterium termin realizacji – 10%. 

Ponadto informuję, że w w/w postępowaniu ofertę złożyli: 

 AC STUDIO J. Romański J. Sołgała, ul. Starowiejska 1H/2, 61-664 Poznań, uzyskując  

52,62 punkty, w tym: cena 42,62 punkty w ramach zastosowanego kryterium cena – 90%  

i termin realizacji 10,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin realizacji – 10%, 

 MODULO Wojciech Wawrzyniak, ul. Przyjaźni 66 lok. 12, 53-030 Wrocław, uzyskując  

32,85 punkty, w tym: cena 22,85 punkty w ramach zastosowanego kryterium cena – 90%  

i termin realizacji 10,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin realizacji – 10%, 

 STRZELECKI Biuro Architektoniczne, ul.  Okulickiego 33/13, 65-559 Zielona Góra, uzyskując 

67,08 punktów, w tym: cena 57,08 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 90%  

i termin realizacji 10,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin realizacji – 10%, 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARKADIA Sp. z o. o., ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa, 

uzyskując 49,86 punktów, w tym: cena 39,86 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 

90% i termin realizacji 10,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin realizacji – 10%, 

 INDUSTRIA CONTRACTOR Sp. z o. o., Al. Zwycięstwa 46/1, 80-210 Gdańsk, uzyskując  

19,77 punktów, w tym: cena 19,77 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 90%  

i termin realizacji 0,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin realizacji – 10%, 
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 CONTRACT PROJECT Sp. z o. o. Sp.k., ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa, 

uzyskując 71,35 punktów, w tym: cena 71,35 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena  

– 90% i termin realizacji 0,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin realizacji – 

10%, 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „VITARO” Jędrzejczyk Wojciech,  

ul. J. Gagarina 32 A, lok. 8, 00-754 Warszawa, uzyskując 53,03 punkty, w tym: cena  

53,03 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 90% i termin realizacji 0,00 punktów  

w ramach zastosowanego kryterium termin realizacji – 10%, 

 STUDIO A Pracownia Architektoniczna S.C. Marek Pakuła, Marzena Pakuła, ul. Bęczkowska 

62A, 25-411 Kielce, uzyskując 27,78 punktów, w tym: cena 27,78 punktów w ramach 

zastosowanego kryterium cena – 90% i termin realizacji 0,00 punktów w ramach zastosowanego 

kryterium termin realizacji – 10%, 

 ARTEA Pracownia Architektoniczna Robert Wizor, ul. Kownackiej 2, 44-113 Gliwice, uzyskując 

19,87 punktów, w tym: cena 19,87 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 90%  

i termin realizacji 0,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium w ramach zastosowanego 

kryterium termin realizacji – 10%, 

 Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „EKOBUD” s.c., Ewa i Remigiusz Owczarek, Dmosin 

Drugi Nr 89B, 95-061 Dmosin, uzyskując 29,07 punktów, w tym: cena 29,07 punktów w ramach 

zastosowanego kryterium cena – 90% i termin realizacji 0,00 punktów w ramach zastosowanego 

kryterium termin realizacji – 10%, 

 RYSY Architekci, Rafał Sieraczyński, ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadło, uzyskując  

38,54 punktów, w tym: cena 28,54 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 90%  

i termin realizacji 10,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin realizacji – 10%, 

 WK Architekci Sp. z o. o., s. k., ul. Zdobywców Monte Casino 23, 61-695 Poznań, uzyskując 

39,23 punktów, w tym: cena 29,23 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 90%  

i termin realizacji 10,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin realizacji – 10%, 

 ABK – PROJEKT, ul. K. Lisowskiego 2/4, 65-072 Zielona Góra, uzyskując 90,00 punktów,  

w tym: cena 90,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 90% i termin realizacji 

0,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin realizacji – 10%, 

 Pracownia Projektowo – Konserwatorska PROKON S.C., ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bór, 

uzyskując 79,27 punktów, w tym: cena 79,27 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 

90% i termin realizacji 0,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin realizacji – 10%, 
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 Biuro Projektowe PORTAL AB S.C., ul. Sudecka 89, lok. 11-12, 58-500 Jelenia Góra, uzyskując 

26,65 punktów, w tym: cena 26,65 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 90%  

i termin realizacji 0,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin realizacji – 10%, 

 Biuro Projektów, arch. Paweł Kalinowski, ul. Niborska 3, 51-428 Wrocław, uzyskując  

70,39 punktów, w tym: cena 70,39 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 90%  

i termin realizacji 0,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin realizacji – 10%, 

 BAUREN Renke Piotr, ul. Świerklańska 12, 44-200 Rybnik, uzyskując 51,04 punktów, w tym: 

cena 41,04 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 90% i termin realizacji  

10,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin realizacji – 10%, 

 METROPOLIS Sp. z o. o. Sp. k., ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin, uzyskując 90,91 punktów, 

w tym: cena 80,91 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 90% i termin realizacji 

10,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin realizacji – 10%, 

 APA ARCHES Sp. z o. o. sp. k., ul. Jawornicka 8/229, 60-161 Poznań, uzyskując 48,30 punktów, 

w tym: cena 38,30 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 90% i termin realizacji 

10,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin realizacji – 10%, 

 Krzysztof Janus „ARCHIMEDIA” Pracownia Architektoniczna – Architekci & Inżynierowie,  

ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań, uzyskując 66,06 punktów, w tym: cena 56,06 punktów  

w ramach zastosowanego kryterium cena – 90% i termin realizacji 10,00 punktów w ramach 

zastosowanego kryterium termin realizacji – 10%. 
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