
oznaczenie sprawy : DZ.342.89.2017 
 

                                               
Łódź, dnia 31. 01.2018 r. 

Protokół z otwarcia ofert 
 

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

 Zadanie nr 1  

a) zamówienie podstawowe – Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego  i wykonawczego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 483 Łask – Gorczyn polegającej na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego” 

b) opcja – pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 Łask – Gorczyn polegającej na 

budowie ścieżki rowerowej   z dopuszczeniem ruchu pieszego” 

Zadanie  nr 2 
a) zamówienie podstawowe – Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu wykonawczego dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej   

Nr 482  ul. Warszawska w Łasku polegającej na budowie chodnika” 
b) opcja – pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 ul. Warszawska w Łasku polegającej 

na budowie chodnika” 
 

 Zamawiający na realizacje niniejszego zamówienia przeznacza kwotę na zamówienie podstawowe: 194 955,00 zł brutto.  
 W przypadku  uruchomienia  opcji Zamawiający przeznaczy na jej realizację kwotę 30 750,00zł. 
 Termin wykonania zamówienia zad nr 1   od daty zawarcia umowy do dnia 31.08.2018r. zad nr 2   od daty zawarcia umowy do dnia 09.07.2018r 
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 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. Z. Dopuszcza się doświadczenie w zakresie PB i PW budowy, przebudowy, 
lub rozbudowy chodnika lub ścieżki rowerowej w ciągu drogi klasy min. Z. 
 

0 

 
 2. 

 
3 PB i PW budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg klasy min. Z. Dopuszcza się doświadczenie w zakresie PB i PW budowy, przebudowy, 

10 
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lub rozbudowy chodnika lub ścieżki rowerowej w ciągu drogi klasy min. Z. 

 
3.  

 
4 PB i PW budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg klasy min. Z. Dopuszcza się doświadczenie w zakresie PB i PW budowy, przebudowy, 
lub rozbudowy chodnika lub ścieżki rowerowej w ciągu drogi klasy min. Z. 
  

20 

                   

Lp. 
 

Zaoferowana długość okresu rękojmi (R)  
 

Liczba przyznanych punktów 

1 36 m-cy  0 

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 % 
 

 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 
 
Biuro Projektów Drogowych Tomasz Tarnogrodzki 
os. Kazimierza Wielkiego 15m5, 62-200 Gniezno. 

 91 020,00 zł  w tym wartość 
opcji  –  9  840,00 zł  

 3  PB i PW budowy, rozbudowy lub przebudowy 
dróg klasy min. Z  

60  miesięcy 

2 

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

142 803,00 zł  w tym wartość 
opcji  – 6 150,00 zł 

4  PB i PW budowy, rozbudowy lub przebudowy 
dróg klasy min. Z  

60  miesięcy 

3 
 
TOMEX Pracownia Usług Projektowo- Budowlanych 
Tomasz Zakrzewski ul. Kmicica 21 m 15, 92-433 Łódź. 

268 140,00  zł  w tym wartość 
opcji  –  6 150 00 zł 

 2  PB i PW budowy, rozbudowy lub przebudowy 
dróg klasy min. Z  

 60  miesięcy 

4 

 
BUDOVIA Sp. z o.o sp.k 
ul. Narutowicza 34,  
90-135 Łódź 
 

169 740,00  zł  w tym wartość 
opcji  –  2 460,00 zł 

 4  PB i PW budowy, rozbudowy lub przebudowy 
dróg klasy min. Z  

 60  miesięcy 

 

 

 


