
 
Żabia Wola, dnia 11.09.2020  r.  

RI.271.2.11.2020 
 

Do Wykonawców biorących 
udział w postępowaniu 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Opracowanie Dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie wprowadzenia zmian 
konstrukcyjnych oraz rozwiązań funkcjonalno – użytkowych w posiadanej dokumentacji 
projektowej „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skułach wraz z urządzeniami budowlanymi”  

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 

1.Działając na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako „ustawa Pzp”, Zamawiający – Gmina Żabia 

Wola - informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu:  

 

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ DANILUK,  ul. Rozwadowska 9, 03-628 Warszawa 

 

Uzasadnienie wyboru: Oferta Wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ i ustawie Pzp 

oraz uzyskała najwięcej punktów w kryteriach oceny ofert, więc w świetlę przepisu art. 91 ust. 1 ustawy 

Pzp uznać należy ją za ofertę najkorzystniejszą.  

 

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty oraz ocena i przyznana punktacja:  

 

Lp.  

Nazwa i dane wykonawcy 

 

Liczba punktów w 
kryterium cena 

Liczba punktów w 
kryterium 

Doświadczenie  
inspektora nadzoru 

 

Razem 

 

1. 

 

Ewa Owczarek, Remigiusz 
Owczarek, Przedsiębiorstwo 
Projektowo-Budowlane 
„EKOBUD” s.c. Ewa i Remigiusz 
Owczarek, 95-061 Dmosin, 
Dmosin Drugi Nr 89B 

 

32,80 pkt 

 

40 pkt  

 

72,80 pkt 

2.  Biuro Projektów UNI-FORM Sp. 
z o. o., Sp. k., 91-463 Łódź, ul. 
Łagiewnicka 54/56 bud. C III p. 

43,34 pkt 40,00 pkt 83,34 pkt 

3.  USŁUGI PROJEKTOWE 
ANDRZEJ DANILUK, 03-628 
Warszawa, ul. Rozwadowska 9 

60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 



 

 
2. Zamawiający informuje, że nie odrzucił oferty żadnego Wykonawca i nie wykluczył w  
postępowaniu  żadnego Wykonawcy . 
3. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp  umowa może być zawarta  w terminie nie krótszym                        
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

     4. Przysługujące środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp. 
 

 
 
Dziękuje za udział w postępowaniu. 
 

 
 

 
Z upoważnienia 
Zastępca Wójta 

Gminy Żabia Wola 
Bohdan Nowosielski 


