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Informacja o wyborze oferty 
 

 
 

 

Informuję, że w organizowanym w dniu 30 lipca 2019 roku zamówieniu publicznym 

w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę Hali Orła w Namysłowie - opracowanie 

dokumentacji projektowej, wybrano ofertę AGA INVEST Sp. z o.o.,ul. Grottgera 2/10,               

81-809 Sopot, która złożyła 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 informuję, że w w/w postępowaniu ofertę złożyli: 

1) INSTAL-TECH Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92a/1530-728 Kraków, uzyskując 67,16 

punkty, w tym: cena 27,16 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%, 

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

40%, 

2) POL-INVEST Andrzej Szajdziński, ul. Poznańska 21/122, 62-800 Kalisz, uzyskując               

76,77 punkty, w tym: cena 36,77 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 

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

płatności – 40%, 

3) ARKO Projekt Sp. z o.o., ul. Jodłowa 36, 44-304 Wodzisław Śląski, uzyskując               

69,88 punkty, w tym: cena 29,88 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 

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

płatności – 40%, 

4) Studium Sp. z o.o. sp.k., ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa, uzyskując               

49,12 punkty, w tym: cena 9,12 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%, 



  

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

40%, 

5) VITARO Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa uzyskując  68,12 punkty, 

w tym: cena 28,12 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%, termin 

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

6) Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych „LINAR PROJEKT”, ul. Serbska 10d/8, 

61-696, uzyskując 74,64 punkty, w tym: cena 34,64 punktów w ramach zastosowanego 

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

kryterium termin płatności – 40%, 

7) Archenika sp. z o.o., ul. Hugona Kołłątaja 8, 61 – 413 Poznań, uzyskując 72,48 punkty,  

w tym: cena 32,48 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%, termin 

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

8) SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY Grzegorz Siergiej, ul. Puszczykowska 11/1,                

50-559 Wrocław, uzyskując 55,56 punkty, w tym: cena 15,56 punktów w ramach 

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

zastosowanego kryterium termin płatności – 40%, 

9) LOCUM M. Paszyn Sp. k., ul. Lipowa 33, 62-800 Kalisz, uzyskując 82,68 punkty,             

w tym: cena 42,68 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%, termin 

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