
oznaczenie sprawy : DZ.342.5.2018 
 

                                               
  Łódź, dnia .07 03.2018 r. 

Protokół z otwarcia ofert 
 

Wykonania dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. 

 

 Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa układu odwodnienia DW 707        
w rejonie skrzyżowania ulic Skierniewickiej i Wałowskiej w Rawie Mazowieckiej. 
 

   Zamawiający na realizacje niniejszego zamówienia przeznacza kwotę 68 880,00  zł brutto, opcja – 18 450,00 zł brutto  Termin wykonania 
zamówienia  od daty zawarcia umowy do dnia 31.07.2018r.  
1) Warunki płatności:zostały określone w tomie II SIWZ w § 7- wzór umowy. 
2)   Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium:  

Lp. Rodzaj kryterium Waga kryterium % 

1 cena (C) 60% 

2 doświadczenie projektanta w specjalności instalacyjnej  (P) 20% 

3 długość okresu rękojmi (R) 20% 

 

L.p. 

 
projektant w branży instalacyjnej –- 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych , która w okresie ostatnich 5 lat przed  upływem terminu składania ofert, sporządziła 

(autor lub współautor lub sprawdzający) co najmniej : 

 

 

Liczba przyznanych punktów 

1.  

 
2 PB i PW  dla budowy, rozbudowy lub przebudowy odwodnienia  o łącznej długości nie mniejszej niż 150 m  w drodze klasy 
technicznej min. Z  
 

0 

 
 2. 

3 PB i PW dla budowy, rozbudowy lub przebudowy odwodnienia  o łącznej długości nie mniejszej niż 300 m  w drodze klasy 
technicznej min. Z  

10 

 
3.  

4 PB i PW dla budowy, rozbudowy lub przebudowy odwodnienia  o łącznej długości nie mniejszej niż 500 m  w drodze klasy 
technicznej min. Z  

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  brutto                   

(C)- (waga kryterium) - 60 % 
 

 doświadczenie projektanta w specjalności 
instalacyjnej ( P)- (waga kryterium) - 20 % 

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

20 % 

1 

 
Konsorcjum firm: partner: URBAN MEDIA Ewa Urban AL 
Niepodległości 13/73,02-653  Warszawa ( adres do 
korespondencji: ul. Marszałkowska 55/73 lok. 22, 00-676 
Warszawa) .Lider: REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz ul. 
Jana Brzechwy 16,96-100 Skierniewice 
 
 

        66 420,00  w tym 
zamówienie podstawowe  
64 575,00  zł, opcja 1 845,00 zł 

 4 PB i PW  dla budowy, rozbudowy lub 
przebudowy odwodnienia  o łącznej 
długości  8 895  w drodze klasy technicznej 
min. Z 
 

60  miesięcy 

 


