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

wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania polegającego na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych i wewnętrznych metodą iniekcji 

krystalicznej oraz posadzki w Liceum Ogólnokształcącym im. Artura Grottgera w Grybowie 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

I. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zmianami), zwanej 

dalej ustawą, zamawiający Powiat Nowosądecki z siedzibą ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej zamawiającym, zawiadamia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotowego zamówienia: 

 

1. Złożonych ofert: 2 

 

2. Za najkorzystniejszą uznana została oferta wykonawcy: 

 

oferta nr 1 – Marcina Chryczyka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Biuro Projektowe ARCHI-PLAN Marcin Chryczyk 

 z siedzibą os. Lubańskie 19, 34-452 Ochotnica Dolna 

Cena ofertowa brutto:  29 900 zł 

Gwarancja jakości: 5 lat 

Doświadczenie projektanta: wyznaczony do realizacji projektant wykonał 10 zadań polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie 

izolacji (blokady) przeciwwilgociowej budynku metodą iniekcji krystalicznej  

 

II. Uzasadnienie wyboru: 

 

Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria: cena ofertowa brutto 60 %, gwarancja jakości 10 %, doświadczenie projektanta 30 %. Jest to oferta 

najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5, lit. a) ustawy, spełniająca wszystkie wymogi zamawiającego. 

 

 

 

 

 



III. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, a także ceny ofert i punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację: 
 

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy 
Elementy oferty podlegające ocenie 

Cena ofertowa brutto Gwarancja jakości Doświadczenie projektanta 

1 

BIURO PROJEKTOWE ARCHI – PLAN  

Marcin Chryczyk 

34-452 Ochotnica Dolna, os. Lubańskie 19 

29 900 zł 5 lat 

10 zadań 

polegających na opracowaniu dokumentacji 

projektowej w zakresie izolacji (blokady) 

przeciwwilgociowej budynku  

metodą iniekcji krystalicznej 

2 

INSTAL-TECH  

MARCIN MARZEC 

30-728 Kraków, ul. Nowohucka 92a/15 

136 530 zł 5 lat 

7 zadań 

polegających na opracowaniu dokumentacji 

projektowej w zakresie izolacji (blokady) 

przeciwwilgociowej budynku  

metodą iniekcji krystalicznej 

 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy 

Liczba punktów  

w kryterium 

cena ofertowa brutto –  

60 pkt 

Liczba punktów  

w kryterium 

gwarancja jakości –  

10 pkt 

Liczba punktów  

w kryterium 

doświadczenie 

projektanta –  

30 pkt 

RAZEM 

1 

BIURO PROJEKTOWE ARCHI – PLAN  

Marcin Chryczyk 

34-452 Ochotnica Dolna, os. Lubańskie 19 

60,00 pkt 10 pkt 30 pkt 100,00 pkt 

2 

INSTAL-TECH  

MARCIN MARZEC 

30-728 Kraków, ul. Nowohucka 92a/15 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

 

IV. Zamawiający informuje, że nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów i nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

     
1. strona internetowa  

2. a/a  

 

        Beata Zięcina – Kasieczka 

     Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych 
 


