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Łódź, dnia 22.05.2017 r. 

Protokół z otwarcia ofert 
Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego wraz  z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Wąglan w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 726 ” 

a) zamówienie podstawowe - Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Wąglan w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 726 ” 

b) opcja - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy Wąglan w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 726” 
1)   Zamawiający na realizacje niniejszego zamówienia przeznacza kwotę 193 356,00 zł brutto, opcja – 18 450,00 zł brutto. 
2) Termin wykonania zamówienia  od daty zawarcia umowy do dnia 30.07.2018r. 
3) Warunki płatności:zostały określone w tomie II SIWZ w § 7- wzór umowy. 
4)   Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium:  

 

Lp. Rodzaj kryterium Waga kryterium % 

1 cena (C) 60% 

2 
doświadczenie projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej w okresie 

ostatnich 5 lat (D) 
20% 

3 długość okresu rękojmi (R) 20% 

 

L.p. 

projektant w branży drogowej – 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej 
drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, sporządziła 

(autor lub współautor) co najmniej: 
 

Liczba przyznanych punktów 

1.  2 PB i PW budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg klasy min. G o łącznej długości min. 1,5,km 0 

 
 2. 

 
            3 PB i PW budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg klasy min. G o łącznej długości min. 2,0 km 

 
 

10 

 
3.  

4 PB i PW budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg klasy min. G o łącznej długości min. 3,0 km 
 

20 

                   
 

Lp. 
 

Zaoferowana długość okresu rękojmi (R)  
 

Liczba przyznanych punktów 

1 36 m-cy  0 
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2 48 m-cy 10 

3 60 m-cy 20 

 

 

Numer 

oferty 

 

 

                 Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

 

 

 

 

kryterium 

 

 
kryterium: cena                     

(C)- (waga kryterium) - 60 % 
 

 Kryterium: doświadczenie projektanta                
w specjalności inżynieryjnej drogowej w okresie 
ostatnich 5 lat ( D)- (waga kryterium) - 20 % 

 Kryterium: długość okresu 
rękojmi (R) )- (waga kryterium) - 

20 % 

1 
Przedsiębiorstwo Robót  Inżynieryjnych Kępno 
Zakład Usług Projektowych – Konsultingowych  
Okrzyce 7, Rychtal 63-630  

           169 125,00 zł  
 4 PB i PW budowy, rozbudowy lub 
przebudowy dróg klasy min. G o łącznej 
długości min 3 km. 

60  miesięcy 

2 
Pracownia Projektowa MOST Marta Włodarczak, 
Tomasz Świderski Sp. j 
64-605 Wargowo 88 

          221 400,00 zł  
3 PB i PW budowy, rozbudowy lub 
przebudowy dróg klasy min. G o łącznej 
długości min .2 km. 

 
 60  miesięcy 

3 

Konsorcjum firm: 
Lider Konsorcjum: 
Drogowa Inżynieria Sp z o.o  
ul. Matejki 7, 22-100 Chełm  
Partner Konsorcjum: 
Biuro Opracowań Programów i Projektów Inżynierii 
Komunikacji ”LISPUS „ Marcin Dobek 
ul. Matejki 7, 22-100 Chełm 

          178 842,00 zł  
4 PB i PW budowy, rozbudowy lub 
przebudowy dróg klasy min. G o łącznej 
długości min . 5,096 km. 

 60  miesięcy 

4 
PROMOST CONSULTING sp. z o.o sp.  k. 
ul. Bohaterów  10  Sudeckiej  Dywizji Piechoty 4 
35-307 Rzeszów 

         334 215,60 zł  
4 PB i PW budowy, rozbudowy lub 
przebudowy dróg klasy min. G o łącznej 
długości min  3,0 km. 

 60  miesięcy 
 

5 
Wrocławskie Biuro Projektów  
Drosystem Sp. z o.o  
ul. Milicka 1, 51-127 Wrocław 

        338 532,90 zł 
4 PB i PW budowy, rozbudowy lub 
przebudowy dróg klasy min. G o łącznej 
długości min   10,8 km. 

60  miesięcy 
 

6 
NOWAPROJEKT Agnieszka Nowak  
ul. Willowa 21 
 32-600 Oświęcim. 

         218 817,00 zł  
4 PB i PW budowy, rozbudowy lub 
przebudowy dróg klasy min. G o łącznej 
długości min   3,0 km. 

60  miesięcy 
 

 

 
 


