
Bielsko-Biała, 16.04.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr TP/20018/ZP na:
„Opracowanie  dokumentacji  projektowej,  uzyskane  wymaganych  do  realizacji
projektu zezwoleń oraz wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych w
formule „zaprojektuj i wybuduj” w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej”.

Teatr Polski działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych  (Dz.  U.  Z 2015 r.,  poz.  2164,  z  późn.  zm),  informuje  o wyborze

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na  „Opracowanie dokumentacji projektowej,
uzyskane  wymaganych  do  realizacji  projektu  zezwoleń  oraz  wykonanie  prac
konserwatorskich  i  robót  budowlanych  w  formule  „zaprojektuj  i  wybuduj”  w
Teatrze Polskim w Bielsku-Białej”.

Kryteria (oceny) wyboru oferty (udzielenia zamówienia) i ich znaczenie:

1. Cena brutto: waga 60 pkt.
2. Gwarancja: waga 10 pkt.
3. Doświadczenie kierownika robót: 10 pkt.
4. Skrócenie terminu wykonania projektu budowlanego: 20 pkt.

W niniejszym postępowaniu wpłynęła  1 oferta.
Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Informacja  o  Wykonawcach,  którzy  złożyli  oferty  oraz  punktacja  przyznana  ofertom  w
każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja.



Nr
oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto (C) 
(zł)

Obliczenie pkt w 
kryterium:
Cena brutto
– max. 60 pkt

Razem liczba
punktów:

C + G + D + T

Gwarancja (G) 
(liczba miesięcy)

Obliczenie pkt w 
kryterium:
Gwarancja 
– 0, 5, 10 pkt

Doświadczenie 
kierownika robót 
(D) 
(liczba obiektów 
zabytkowych 
wpisanych do 
rejestru zabytków)

Obliczenie pkt w 
kryterium:
Doświadczenie 
kierownika robót 
– 0, 5, 10 pkt

Skrócenie terminu
wykonania 
projektu 
budowlanego (T) 
(data)

Obliczenie pkt w 
kryterium:
Skrócenie terminu
wykonania 
projektu 
budowlanego 
– 0, 10, 20 pkt

1

Instytut Technologii 
Konserwacji Zabytków Sp. z
o.o.
ul. Bukowska 332
60-189 Poznań

1 149 000,00
(1 149 000,00 /
1 149 000,00) *
60 pkt = 60 pkt 95 pkt

60 10
2 5
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Do realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: 

Instytut Technologii Konserwacji Zabytków Sp. z o.o.
ul. Bukowska 332
60-189 Poznań

Za cenę brutto: 1.149.000,00 zł
(słownie złotych: jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy i 00/100).

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru:

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. Z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm), wyboru dokonano na podstawie kryteriów oceny oferty
określonych  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Zgodnie  z  jej
postanowieniami kryteriami oceny są:
1. Cena brutto: waga 60 pkt.
2. Gwarancja: waga 10 pkt.
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3. Doświadczenie kierownika robót: 10 pkt.
4. Skrócenie terminu wykonania projektu budowlanego: 20 pkt.

Przedmiotowa  oferta  przedstawia  najkorzystniejszy  bilans  ww.  kryteriów  oraz   spełnia
wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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