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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 31 marca 

2020 roku zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę 

świetlicy wiejskiej w Nowych Smarchowicach – opracowanie dokumentacji projektowej, 

wybrano ofertę ARCHI Sp. z o. o., ul. Drzymały 5, 46-300 Olesno, 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 w w/w postępowaniu ofertę złożyli:  

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

uzyskując 70,39 punktów w tym: cena 30,39 punktów w ramach zastosowanego kryterium 

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

płatności – 40%. 

2. INSTAL – TECH, Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków, uzyskując 

39,51 punktów w tym: cena 20,84 punkty w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%,  

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

40%. 

3. Biuro Projektowe, Julita Wrzosek, os. Piastowskie 52/1, 64-000 Kościan, uzyskując  

62,79 punkty w tym: cena 22,79 punkty w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%,  

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

40%. 

 



 

  

4. Studio IN, Dariusz Dymarek, ul. Sienkiewicza 13, 55-095 Długołęka, uzyskując  

58,94 punktów w tym: cena 18,94 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 

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

płatności – 40%. 

5. Expres Group, Dorota Setlak, ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów, uzyskując  

56,65 punktów w tym: cena 16,65 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 

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

– 40%. 

6. Architekt Maria Słota - Puda, ul. Szymanowskiego 5/2, 45-793 Opole, uzyskując  

74,77 punkty w tym: cena 34,77 punkty w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%,  

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

40%. 
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