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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  

17 listopada 2020 roku zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego  

na modernizację basenu w Namysłowie – opracowanie dokumentacji projektowej 

modernizacji obiektu krytej pływalni, wybrano ofertę Pana Marka Trębarczyka, JUMAT 

Biuro Projektowe, ul. Lipowa 12, 26-300 Opoczno, 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. Pan Marcin Marzec INSTAL – TECH, ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków, uzyskując 

86,99 punktów w tym: cena 46,99 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 

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

płatności – 40%. 

2. Pan Michał Marczak Architektura Plus Design Studio, ul. Buforowa 70A/35,                      

52-127 Wrocław, uzyskując 62,61 punkty w tym: cena 22,61 punkty w ramach 

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

zastosowanego kryterium termin płatności – 40%. 

3. METROPOLIS Sp. z o. o. Sp. k, ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin, uzyskując                    

84,57 punkty w tym: cena 44,57 punkty w ramach zastosowanego kryterium cena – 60%,  

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

40%. 
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4. PRO ARCH 2 Sp. z o. o. s. k, ul. Henryka Sienkiewicza 24, 43-100 Tychy, uzyskując 

77,14 punktów w tym: cena 37,14 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena – 

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

płatności – 40%. 

5. Pan Apolinary Fałek Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych LINAR PROJEKT,  

ul. Serbska 10d/8, 61-696 Poz, uzyskując 80,21 punktów w tym: cena 40,21 punktów                

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

w ramach zastosowanego kryterium termin płatności – 40%. 
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