Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nr sprawy: ZP/19/20/DIZN

Kraków, dnia 15.01.2021 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego (zadanie 1)
oraz budowy retencji kanałowej (zadanie 2) wraz z przekazaniem Zamawiającemu
prawomocnego pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego dla ww.
zamierzeń inwestycyjnych zlokalizowanych na działce nr 474/7 obr. 105 Podgórze przy ul. Nad
Drwiną 10 w Krakowie” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.).
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w wyniku badania
i oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez
Firma Projektowo-Usługowa
PROJEKT EXTREME
ul. Felińskiego 17A/27
31-236 Kraków
Wykonawca zaproponował wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem w wysokości 84 000,00 złotych
brutto (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100). Wykonawca zaproponował termin
wykonania wynoszący 160 (słownie: sto sześćdziesiąt) dni kalendarzowych.
Wybrany Wykonawca przedłożył ważną ofertę, spełniającą warunki zawarte w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, z najkorzystniejszym bilansem kryteriów.
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja przyznana ofertom
w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

Numer
oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów w
kryterium cena

Liczba punktów
w kryterium termin
wykonania

Łączna liczba
punktów

1

A. GRUNDLAND
Andrzej Grundland
Ul. Czerniakowska 28A m. 7
00-714 Warszawa

38,32

34,97

73,29

2

Instytut OZE Sp. z o.o.
Ul. Skrajna 41A
25-650 Kielce

34,99

26,80

61,79

3

Firma Projektowo-Usługowa
PROJEKT EXTREME
Ul. Felińskiego 17A/27
31-236 Kraków

60,00

40,00

100,00

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarte w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.

