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Nr sprawy KG.272.02.01.2020       Kraków, 30.06.2020 r. 

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
 
Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31 – 004 Kraków, 
posiadającą NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowaną przez – Marcina Dębskiego 
Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie, ul. 
Tyniecka 6, 30-319 Kraków, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 721/2019 z 27.11.2019 r. 
Prezydenta Miasta Krakowa 
 
Osoba upoważniona do kontaktów: Marcin Dębski 
Telefon: 12 266 66 80 wew. 122 lub kom. 664 988 612 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Przygotowanie dokumentacji technicznej 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych 

i Słabowidzących” w Krakowie, 30-319 Kraków, ul. Tyniecka 6 (inwentaryzacja budowlana, koncepcja 

architektoniczna, ekspertyza konstrukcyjna, ekspertyza pożarowa, projekt budowlany i wykonawczy 

z kosztorysem i pozwoleniem na budowę), zgodnie ze specyfikacją. Postępowanie o udzielenie 

zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych. 

Komisja dokonała sprawdzenia ofert pod względem formalno-prawnym oraz merytorycznym. 

Wykonawcy są właściwie reprezentowani. 

Poniższe oferty w wymienionych częściach spełniają warunki Zamawiającego. 

W związku z tym, iż pozostałe oferty są prawidłowe, Komisja proponuje dokonać wyboru oferty 

najkorzystniejszej w oparciu o kryteria oceny ofert dla zamówienia: 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferty ww. Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na 
podstawie kryteriów oceny ofert : cena 100%, najniższa cena. Oferowana cena nie przekracza środków 
przeznaczonych na realizację zamówienia. Termin wykonania zamówienia zgodnie z umową:  
 
Zamawiający zawiadamia iż, zgodnie z zapisami w zaproszeniu do składania ofert pkt.:  
 

12)3 Wybrany wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym w terminie 3 dni od 

momentu powiadomienia go o wybraniu jego oferty w celu ustalenia terminu podpisania 

umowy. 

12)4 Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze ofert, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                            ................................................................         
            
                                                                                             (podpis kierownika Zamawiającego lub 
                                                                                                  osoby przez niego upoważnionej) 

 

 

 Numer oferty – kwota brutto  

Numer 

Zamówienia 

Publicznego  

1 2 3 4 5 

KG.272.02.01.2020 VOSTOK 
DESIGN 
Wojciech 
Gawinowski –  
 
 
 
96 120,00 zł  
 

PRACOWNIA 
PROJEKTOWA 
Jan Ołowiński 
–  
 
 
 
98 400,00 zł 
 

8PM STUDIO 
Piotr 
Strzelecki –  
 
 
 
 
128 904,00 zł 
 

AD HOC - 
MIROSŁAW 
KRZYSZKOWSKI 
adhocmk – nie 
złożył oferty 
 
 
 

BIURO 
DDJM – 
nie złożył 
oferty 


