
 

Oznaczenie sprawy: ZPI.272.3.2019                        Nowy Sącz, dnia 7 marca 2019 r. 
 

INFORMACJE PODANE NA OTWARCIU OFERT 

UDOSTĘPNIANE W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 

pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju wraz 

z zagospodarowaniem działki dla potrzeb Domu Wczasów Dziecięcych 
 

1. Podana bezpośrednio przed otwarciem ofert kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 

100 000,00 zł brutto 
 

2. Wymagany przez zamawiającego termin realizacji zamówienia: 

a) koncepcja rozwiązań projektowych: 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, 

b) kompletna dokumentacja projektowa oraz pozwolenie na budowę: 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, 

c) nadzór autorski: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku będącego przedmiotem robót realizowanych 

na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach niniejszego zamówienia. 
 

3. Minimalny wymagany przez zamawiającego w siwz okres gwarancji: 

2 lata 
 

4. Nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w wymaganym przez zamawiającego terminie oraz ceny ofertowe brutto, okresy gwarancji jakości i 

doświadczenie projektanta zawarte w ofertach: 
 

 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy 

Elementy oferty podlegające ocenie 

Cena ofertowa brutto Gwarancja jakości Doświadczenie projektanta 

1 
PRACOWNIA PROJEKTOWA F 11 
dr hab. inż. arch. Marcin Furtak 
31-521 Kraków, ul. Grochowska 6B 

114 390 zł 2 lata 

5 zadań 
polegających na opracowaniu dokumentacji 

projektowej dla inwestycji polegających na budowie 
budynku użyteczności publicznej 

2 
PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAGDALENA ŁACHAŃSKA  
38-200 Jasło, ul. Lenartowicza 16 

130 380 zł 5 lat 

5 zadań 
polegających na opracowaniu dokumentacji 

projektowej dla inwestycji polegających na budowie 
budynku użyteczności publicznej 

3 
INSTAL-TECH MARCIN MARZEC 
30-728 Kraków, ul. Nowohucka 92a/15 

234 930 zł 5 lat 

5 zadań 
polegających na opracowaniu dokumentacji 

projektowej dla inwestycji polegających na budowie 
budynku użyteczności publicznej 



 

4 
Pracownia Architektów Zen Jacek Mielewski 
40-724 Katowice, ul. Piotrowicka 95a/5 

84 500 zł 5 lat 

5 zadań 
polegających na opracowaniu dokumentacji 

projektowej dla inwestycji polegających na budowie 
budynku użyteczności publicznej 

5 
PRACOWNIA OBSŁUGI INWESTORÓW INDYK PIOTR 
38-100 Strzyżów, ul. Przekopna 5 

145 000 zł 5 lat 

więcej niż 5 zadań 
polegających na opracowaniu dokumentacji 

projektowej dla inwestycji polegających na budowie 
budynku użyteczności publicznej 

6 
Studium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  
00-666 Warszawa, ul. Noakowskiego 12/99 

234 315 zł 5 lat 

5 zadań 
polegających na opracowaniu dokumentacji 

projektowej dla inwestycji polegających na budowie 
budynku użyteczności publicznej 

7 
ReMM Mikulski Mariusz  
33-300 Nowy Sącz, ul. 1 Maja 31 

95 940 zł 5 lat 

10 zadań 
polegających na opracowaniu dokumentacji 

projektowej dla inwestycji polegających na budowie 
budynku użyteczności publicznej 

8 
MERITUM GRUPA BUDOWLANA  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
30-443 Kraków, ul. Jugowicka 8A 

149 000 zł  5 lat 

5 zadań 
polegających na opracowaniu dokumentacji 

projektowej dla inwestycji polegających na budowie 
budynku użyteczności publicznej 

9 
VITARO Sp. z o. o. 
00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30/63 
Oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko  

156 210 zł 5 lat 

5 zadań 
polegających na opracowaniu dokumentacji 

projektowej dla inwestycji polegających na budowie 
budynku użyteczności publicznej 

10 
EKO PROJECTS Sp. z o. o. 
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 25 

203 073 zł 3 lata 

5 zadań 
polegających na opracowaniu dokumentacji 

projektowej dla inwestycji polegających na budowie 
budynku użyteczności publicznej 

11 
BIURO PROJEKTOWE ARCHI – PLAN Marcin Chryczyk 
34-452 Ochotnica Dolna, os. Lubańskie 19 

87 000 zł 5 lat 

10 zadań 
polegających na opracowaniu dokumentacji 

projektowej dla inwestycji polegających na budowie 
budynku użyteczności publicznej 

12 
ETA spółka z o.o. Biuro Projektów 
ul. Śniadeckich 8, 33-300 Nowy Sącz 

116 112 zł 5 lat 

5 zadań 
polegających na opracowaniu dokumentacji 

projektowej dla inwestycji polegających na budowie 
budynku użyteczności publicznej 

 

5. Termin wykonania zamówienia, okres rękojmi oraz warunki płatności określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

 

Beata Zięcina – Kasieczka 
Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych 

 


