
Gmina Radomin 
Radomin 1a

87-404 Radomin                      
Sprostowanie 

do Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.07.2017 

W opublikowanym w dniu 21.07.2017 r. ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w 

postępowaniu prowadzonym w zapytaniu ofertowym o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na 

wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 534 na odcinku Szafarnia – Radomin – etap I" Zamawiający nie umieścił w ogłoszeniu o 

wyborze najkorzystniejszej oferty następującej oferty:

L.
p.

Nr 
oferty

Nazwa i adres wykonawcy Data wpływu

Kryterium oceny ofert

cena brutto
w zł
 Qc pkt 

termin 
wykonania w
dniach
Qok pkt 

Łączna 
suma 
punktów
Q=Qc+Qok

1 5
VICTORIA DESIGN OFFICE LTD 15Blackwell, 

London, England N 21 UL
20.07.2017r.

98 724,00

33,04

140

6 39,04

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę  polegającą na niezamierzonym błędzie. Przedmiotowa 

omyłka nie ma wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty.

Treść Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty z :

„Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.  Wykonanie dokumentacji

projektowej na „Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 na odcinku Szafarnia – Radomin

– etap  I”  zawiadamiam,  że  złożonych zostało  4  ofert  do  dnia  20.07.2017r.  do  godz.  12:00 W dniu  13.07.2017r.

zapytanie ofertowe udostępniono na stronie internetowej www.bip.radomin.pl, wywieszono na ogólnodostępnej tablicy

ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz  zaproszono do udziału w postępowaniu,  poprzez rozesłanie (pocztą) i  e-

mailem zapytania ofertowego wraz z projektem umowy oraz formularzem ofertowym.

Zawiadamiam, że wybrano ofertę wykonawcy :

„PROJ-BUD” mgr inż. Piotr Nowak, 

gen. W. Sikorskiego 18, 88-140 Gniewkowo

Cena brutto oferty: 40 774,50 zł, termin wykonania 150 dni

Uzasadnienie wyboru oferty  :  

Oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym, uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium ceny i terminu wykonania

usługi oraz przedstawia najniższą cenę za realizację zadania. 



W niniejszym postępowaniu oferty złożyli także:

L.p.
Nr 
oferty

Nazwa i adres wykonawcy Data wpływu

Kryterium oceny ofert

cena brutto
w zł
 Qc pkt 

termin 
wykonania 
w dniach
Qok pkt 

Łączna 
suma 
punktów
Q=Qc+Qok

1 1 „PROJ-BUD” mgr inż. Piotr Nowak gen. W. 
Sikorskiego 18, 88-140 Gniewkowo

16.07.2017r.
40 774,50

80
150
0 80

2 2
Biuro Projektów Budowlanych Anna Grenda Wołków
ul. Bartosza Głowackiego 18, 87-100 Toruń

18.07.2017 r.
66 727,50

48,88
140
6

54,88

3 3
DOM-PROJEKT Biuro Usług Projektowanych i 
Nadzoru Budowlanego Mszano 13, 87-300 Brodnica

20.07.2017 r.
59 000,00

 55,29
120
16

71,29

4 4
Pracowanie Inżynierskie SOCHA Sp. z o.o. ul. Jana 
Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz

20.07.2017 r.
173 430,00

18,81
150
0

18,81

Wykonawcy wykluczeni z postępowania. Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy są powiązani kapi-

tałowo lub osobowo z zamawiającym: nie wykluczono wykonawców.

Oferty odrzucone : nie odrzucono ofert

Wezwanie do złożenia  dokumentów lub poprawienie omyłek:  nie wezwano, nie poprawiono.

Wszystkim uczestnikom, dziękuję za udział w postępowaniu i zapraszam do udziału w następnych.”

Zmienia się na:

„Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.  Wykonanie dokumentacji

projektowej na „Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 na odcinku Szafarnia – Radomin

– etap  I”  zawiadamiam,  że  złożonych zostało  5  ofert  do  dnia  20.07.2017r.  do  godz.  12:00 W dniu  13.07.2017r.

zapytanie ofertowe udostępniono na stronie internetowej www.bip.radomin.pl, wywieszono na ogólnodostępnej tablicy

ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz  zaproszono do udziału w postępowaniu,  poprzez rozesłanie (pocztą) i  e-

mailem zapytania ofertowego wraz z projektem umowy oraz formularzem ofertowym.

Zawiadamiam, że wybrano ofertę wykonawcy :

„PROJ-BUD” mgr inż. Piotr Nowak, 

gen. W. Sikorskiego 18, 88-140 Gniewkowo

Cena brutto oferty: 40 774,50 zł, termin wykonania 150 dni

Uzasadnienie wyboru oferty  :  

Oferta jest zgodna z zapytaniem ofertowym, uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium ceny i terminu wykonania

usługi oraz przedstawia najniższą cenę za realizację zadania. 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli także:

L.p. Nr Nazwa i adres wykonawcy Data wpływu Kryterium oceny ofert



oferty
cena brutto
w zł
 Qc pkt 

termin 
wykonania 
w dniach
Qok pkt 

Łączna 
suma 
punktów
Q=Qc+Qok

1 1 „PROJ-BUD” mgr inż. Piotr Nowak gen. W. 
Sikorskiego 18, 88-140 Gniewkowo

16.07.2017r.
40 774,50

80
150
0 80

2 2
Biuro Projektów Budowlanych Anna Grenda Wołków
ul. Bartosza Głowackiego 18, 87-100 Toruń

18.07.2017 r.
66 727,50

48,88
140
6

54,88

3 3
DOM-PROJEKT Biuro Usług Projektowanych i 
Nadzoru Budowlanego Mszano 13, 87-300 Brodnica

20.07.2017 r.
59 000,00

 55,29
120
16

71,29

4 4
Pracowanie Inżynierskie SOCHA Sp. z o.o. ul. Jana 
Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz

20.07.2017 r.
173 430,00

18,81
150
0

18,81

5 5
VICTORIA DESIGN OFFICE LTD 15 Blackwell, 

London, England N 21 UL
20.07.2017r.

98 724,00

33,04

140

6 39,04

Wykonawcy wykluczeni z postępowania. Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy są powiązani kapi-

tałowo lub osobowo z zamawiającym: nie wykluczono wykonawców.

Oferty odrzucone : nie odrzucono ofert

Wezwanie do złożenia  dokumentów lub poprawienie omyłek:  nie wezwano, nie poprawiono.

Wszystkim uczestnikom, dziękuję za udział w postępowaniu i zapraszam do udziału w następnych”

Radomin, 02.08.2017 r.                                                                                                     ZATWIERDZIŁ

                                                                                                                                        Wójt Gminy Radomin

                                                                                                                                          (-) inż. Piotr Wolski 


