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Informacja o wyborze oferty 
 
 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w organizowanym  

w dniu 26 października 2020 roku zamówieniu publicznym w trybie przetargu 

nieograniczonego na rozbudowę remizy OSP w Ligocie Książęcej – opracowanie 

dokumentacji projektowej, wybrano ofertę Pana Przemysława Kowalkowskiego,  

Archipolis – Biuro Projektów, ul. ks. Piotra Ściegiennego 11, lok. 8, 45-709 Opole,  

który złożył najkorzystniejszą ofertę za wykonanie przedmiotu zamówienia, uzyskując 100,00 

punktów w tym: cena 60,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%,  

termin płatności 40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin płatności – 40%. 

Ponadto w w/w postępowaniu ofertę złożyli:  

1. AKINT Sp. z o. o., ul. Wiertnicza 143 A, 02-952 Warszawa, uzyskując 66,81 punktów  

w tym: cena 26,81 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%,  termin 

płatności 40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin płatności – 40%. 

2. DOMUS - Biuro Usług Projektowych, Zenon Gąsowski, ul. Sławicka 23A, 45-960 Opole, 

uzyskując 79,09 punktów w tym: cena 39,09 punktów w ramach zastosowanego kryterium 

cena – 60%,  termin płatności 40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin 

płatności – 40%. 

3. SEE Sp. z o. o., ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznań, uzyskując 65,50 

punktów w tym: cena 25,50 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%,  

termin płatności 40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin płatności – 

40%. 



  

4. OXXO Projektowanie Architektoniczne, Maria Zubek, ul. Różana 2/7, 40-045 Katowice, 

uzyskując 58,22 punktów w tym: cena 18,22 punktów w ramach zastosowanego kryterium 

cena – 60%,  termin płatności 40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin 

płatności – 40%. 

5. BITL Biuro Inżynierskie, Tomasz Łęski, ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa, 

uzyskując 51,73 punktów w tym: cena 11,73 punktów w ramach zastosowanego kryterium 

cena – 60%,  termin płatności 40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin 

płatności – 40%. 

6. TENTA ARCHITEKCI Sp. z o. o., al. A. Mickiewicza 29/1, 31-120 Kraków, uzyskując  

58,80 punktów w tym: cena 18,80 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 

60%, termin płatności 40,00 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin płatności 

– 40%. 

7. Active Line, Marcin Taczalski, ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin, uzyskując  

42,16 punkty w tym: cena 23,49 punkty w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%,  

termin płatności 18,67 punktów w ramach zastosowanego kryterium termin płatności – 

40%. 
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