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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotycry: postępowania prowadzonego
dokumentacji projektowo

-

w trybie

zapytania ofertowego na opracowanie

kosźorysowej, dotyczącej zadania inwestycyjnego

p.n.:

,rPrzebudowa dworu w Niećkowie".
Powiat Grajewski informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji
zamówienia najkorrystniejszą ofertę ńożoną przez Wykonawcę

:

NON-BOX Barbara Sarna-Tykocka
ul. A. Mickiewicza7l,ok 5
15-213 BiaĘstok
Uzasadnienie wyboru
W prowadzonym postępowaniu wpĘnęło osiem ofert. W wyniku dokonanego badania
zŁożonych ofert Komisja stwierdziła, iż trzy ze ńożonych ofert podlegają odrzuceniu, gdyż

zostaĘ ńożone przez Wykonawców, którzy nie udowodnili spełniania warunków udziału
w postepowaniu, określony ch w zapy taniu ofertowym.

W wyniku dokonanej oceny ofert niepodlegających odrzuceniu Komisja stwietdziła,iż

oferta

nr I

złożona przez Wykonawcę

ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5, 15-213

NON-BOX Barbara Sarna-Tykocka,
Białystok i oferla nr 2 złożonaprzęz DF - Studio
-

Projektowe s.c. Sławomir Maksimowicz, Mirosław Snarski, ul. Dojlidy Fabryczne23,15-565

Białystok otrzymały taką samą liczbę punktów w kryterium oceny ofert, gdyż zawierały taką
samą cenę, co nie dawało Zamawiającemu mozliwościwyboru oferty najkorzystrriejszej.

z

W związku z powyższym Zamawtający zgodnię z punktem 5.3 zapytania ofertowego

dnta 22,02.202I r.) węzwaŁ Wykonawców: NON-BOX Barbara Sarna-Tykocka,
ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5, 15-213 Białystok i DF - Studio Projektowe s.c. Sławomir
Maksimowicz, Mirosław Snarski, ul. Dojlidy Fabryczne23,15-565 Białystok
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dodatkowych, których cena nie mogła być v,ryższa niż zaoferowana

w

złożonej ofercie.

W wyniku oceny ofert dodatkowych oferta złożonaprzęz Wykonawcę NON-BOX Barbara
Sarna-Tykocka, ul.

A. Mickiewicza 7 lok. 5,

15-213 Białystok uzyskała najwyższą łączną

liczbę punktów w kryteriach oceny ofęrt określonych w zapytaniu ofertowym i jest oferlą
najkorzystniejszą.

Ostateczny bilans punktowy ofert,
przedstawia się następuj ąco

Nr

Firma (Nazwa)
i adres Wykonawcy

1

NON-BOX Barbara

J.

4.

5.

6.

7.

8.

uwzględnieniu cen ofert dodatkowych

:

oferty

2.

po

Cena oferĘ
brutto
Sarna -

Tykocka
ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5
I5-2I3 Białystok
DF-Studio Projektowe s.c.
Sławomir Maksimowicz,
Mirosław snarski
ul. Dojlidy Fabryczne 23,15-565
Białystok
Pracownia Proj ektowa Architekt
Jolanta pietkiewicz
ul. T. KościuszkiII7l4

10-554 Olsźyn
Artur Cebula, Anna Kunkel

Architekci sowia wola
Folwarczna, ul. Rysia 13,05-152
Czosnów
Vostok Design
Wojciech Gawinowski
ul. Syrokomli 7/2
30-102 Kraków
plan3D Adrian Bogutczak
ul. Wólczańska 19
90-73I Łódź
GRAF Pracownia
Architektoniczno - Gr aftczna
Piotr Kuczyński
ul. Czysta 14
15-463 Białystok
Pracownia Proj ektowa C ezary

Dzikiewicz

70 848,00

ń

72 447,00

ń

1

11 930,00

Punkty
w kryterium

Łączna|iczba
punktów

cena 1007o
100

100

97,79

97,79

Oferta nie podlegała ocenie
z powodu odrzucenia.

92250,00 zł

76,80

76,80

96 000,00 zł Oferta nie podlegała ocenie
z powodu odrzucenia.

I57 194,00

ń

45,07

45,07

I25 460,00 zł Oferta nie podlegała ocenie
z powodu odrzucenia.

I10 700,00

ń

64,00

64,00

ul. Konwaliowa 16 lok. 1t

l5-674 Białystok
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Powiat Grajewski informuje jednocześnte,iż w prowadzonym postępowaniu zostały
odrzucone następujące oferty:

l) oferta nr

3

złożonaprzęz Pracownię Projektową Architekt Jolanta Pietkiewicz,

ul. T. Kościuszkill7l4, 10-554 Olsztyn. Oferta została odrzucona, jako złożonaprzez
podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu. Złożony przęz Wykonawcę
wraz z ofertą vurykaz usług nie potwierdzał spełniania ptzez Wykonawcę warunków udziału

w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym. Zamawiający w dniu 18.03.2021 r.

wezwał Wykonawcę do złożenia,w terminie do dnia 26 marca 2027 r., kompletnego,
uzupełnionego o brakujące dane i poprawionego w zakresie błędnyclr danych wykazu usług

- zŃączntka nr 3 do zapytania ofefiowego orazdo złożęniawyjaśnieńdotyczących treści
zŁożonej oferty

w zakresie

zaistntałych rozbiężności,a także do złożenia dowodów

okreŚlających, że wykazana usługa została wykonana należycie. Wykonawca nie złożył
W Wymaganym terminie kompletnego, uzupełnionego o brakujące dane
w zakresie błędnych danych

i

poprawionego

wkazuusług orazvłyjaśnieńdotyczących treścizłożonejoferty

i dowodów określających,że wykazana usługa została wykonana należycte, atym samym
nie udowodnił, iż spełnia warunki udzińu w postępowaniu.

2) oferta

nr 5 złożona przęz Vostok Design Wojciech Gawinowski, ul. Syrokomli

7l2,

30-102 Kraków. Oferta została odrzucona, jako złożonaprzez podmiot niespełniający
warunków udziału w postępowaniu. Złożony przez Wykonawcę wtaz z ofertąvłykaz usług

nie potwierdzał spełniania przęz Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
okreŚlonych w zapytaniu ofertowym. Zamawiający w dniu 18.03.202l r. wezwał
Wykonawcę do złożenia, w terminie do dnia 26 marca2021 r., kompletnego, uzupełnionego
o brakujące dane wykazu usług - załącznika nr 3 do zapytania ofertowe go oraz do złożęnia

wyjaśnień tręścizŁożonej oferty, a także do złożęniareferencji bądż innych dokumentów
wystawionych przez Zamawiającego, tj, Gminę Pinczów, potwierdzających, że wykonana
usługa r ewializacji zabytku

-

domu Ari ański
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o w P inczo

wie, wykaz ana pr zęz Wykonawcę

w wykazie usług została wykonana należycie. Wykonawca nię złożyłw wymaganym
terminie kompletnego, uzupełnionego o brakujące dane wykazu usług oraz wyjaśnień
dotyczących treścizŁożonej oferly, a tym samym nie udowodnił, iz spełnia warunki udziału,
w postępowaniu.

3) ofeńa nr 7 złożonaprzęz GRAF Pracowania Architektoniczno

-

GraftcznaPiotr Kuczyński,

ul. Czysta 14, 15-463 Białystok. Oferta została odrzucona, jako złożonapTzęz podmiot
niespełniający warunków udziału w postępowaniu, Złożonyprzez Wykonawc ę wrazz ofertą
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wykaz usług nie potwierdzń spełniania przez Wykonawcę waruŃów udziału
w Postępowaniu, okreŚlonych w zapytaniu ofertowym. Zamawiający w dniu 18.03.202I r.

wezwał Wykonawcę do ńożenia, w terminie do dnia 26 marca 2O2I r., kompletnego,
uzuPełnionego o brakujące dane wykazu usług - załącznika nr 3 do zapytania ofertowego

orazdo ńożeniadowodów określających,żewykazane usługi zostĘ wykonane naleĘcie,
atakże do złożeniaodpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej

Ewidencji

i

Informacji o DziałalnościGospodwczej, sporządzonych nie wcześniej niż

3 miesiące przed złożeniemoferty. Wykonawca nie ńoĘł w wymaganym

terminie

kompletnego, uzupełnionego o brakujące dane wykazu usług oraz dowodów określających,

że wykazarte usługi zostały wykonane naleĘcie, a tym samym nie udowo dnił, iz spełnia
warunki udzińuw postępowaniu. W wymaganym terminie nie przedstawiłtakze odpisu lub

informacji

z

Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji

i

Informacji

o DziałalnościGospodarczej, sporządzonych nie wcześniejniz 3 miesi ące przed, złożenięm

oferty.
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