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Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach:  

Osi Priorytetowej 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego.  

Działanie 5.1 – Ochrona różnorodności biologicznej 

                                                                 

                                                                                                      Namysłów, dnia 07.08.2020 r. 

ZP.271.77.2020.AH 

 
 

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 lipca 2020 roku zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego  

na utworzenie Centrum Bioróżnorodności nad rzeką Widawą w Namysłowie – opracowanie 

dokumentacji projektowej w ramach zadania: utworzenie centrów ochrony różnorodności 

biologicznej na terenie Gminy Namysłów, wybrano ofertę Apolinarego Fałek, Kompleksowa 

Obsługa Inwestycji Budowlanych „LINAR PROJEKT”, ul. Serbska 10 D/8, 61-696 Poznań, 

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 informuję, że w w/w postępowaniu ofertę złożyli: 

1) Tomasz Szendzielorz, SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT Sp. z o.o., ul. Św. Jana 

Pawła II 43B, 43-215 Studzienice uzyskując 98,73 punktów w tym: cena 58,73 punktów  

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

w ramach zastosowanego kryterium termin płatności – 40%, 

2)  1. Andrzej Rapacz, GreenLanding, ul. Wałbrzyska 26/10, 52-314 Wrocław, 

2. Barbara Rapacz-Olejnik, Studio Planti, ul. Wałbrzyska 26/10, 52-314 Wrocław, 

uzyskując 75,02 punktów w tym: cena 35,02 punktów w ramach zastosowanego kryterium 

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

płatności – 40%, 

3) Antoni Jakub Pawlak, DAKUZO, ul. Czeremchowa 1B, 62-052 Komorniki, uzyskując 

65,78 punktów w tym: cena 25,78 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena  

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

płatności – 40%. 

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostanie zawarta  

nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Dziękuję za udział i zapraszam do dalszej współpracy.  

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma. 
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