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Pabianice, dnia 03.04.2017 r. 

.................................................. 
             pieczątka Zarządu Powiatu 
 

DM.272.16.2017 
................................................. 
                     znak sprawy 

………………………………… 
                    nazwa wykonawcy 

…………………………………. 
                 adres wykonawcy 

…………………………………. 
 

1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 
 

Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.            
poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
na „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pod nazwą: 
Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Nawrockiego w Pabianicach, 
Gmina Miejska Pabianice, przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E                        
w miejscowości Rydzyny, gmina Pabianice, przebudowa drogi powiatowej nr 4912E               
w Ldzaniu, gmina Dobroń” na część „C” przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego wybrana została najkorzystniejsza oferta. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  
Numer ogłoszenia: 28563-2017 data zamieszczenia: 20.02.2017 r.,, na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz na stronie internetowej Powiatu Pabianickiego – 
www.powiat.pabianice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 
w Pabianicach – www.powiat.pabianice.bip.info.pl  
 
Nomenklatura  
 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

Główny przedmiot 71.00.00.00-8 

 
– usługi architektoniczne, budowlane, 
inżynieryjne i kontrolne. 
 

Dodatkowe przedmioty --- --- 
 

 
Liczba otrzymanych ofert - 1 
Oferta z ceną   - 51.660,00 zł 
 
Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą: 
OFERTA NR 1 
Biuro Projektów Drogowych 
Tomasz Tarnogrodzki 
os. Kazimierza Wielkiego 15/5 
62-200 Gniezno 
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Cena oferty: 42.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100) plus 
obowiązujący podatek VAT 23 % tj. 9.660,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy sześćset 
sześćdziesiąt złotych 00/100). 
 
Punktacja przyznana najkorzystniejszej ofercie: 
lp. kryterium  waga kryterium  ilość punktów 
1. cena - 60 % - 60,00 
2. gwarancja jakości 

wykonanej usługi 
- 40 %  40,00 

ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY  - 100,00 
 

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę nr 1: Biuro Projektów Drogowych                 
Tomasz Tarnogrodzki, os. Kazimierza Wielkiego 15/5, 62-200 Gniezno, która otrzymała 
największą liczbę punktów. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pełnomocnik ds. Zamówień 
 
 
          /-/ Marcin Somorowski 
 


