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Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę weryfikacji
(koreferat) projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania projektowego: „Opracowanie
kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz
z uzyskaniem decyzji pozwolenia na roboty budowlane oraz z usługą pełnienia nadzoru
autorskiego w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku oraz garaży przy ul. Lipowej 81
w Łodzi na potrzeby dwóch wydziałów Prokuratury Regionalnej w Łodzi"
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Prokuratura Regionalna w Łodzi działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na usługę weryfikacji (koreferat) projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania
projektowego: „Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej
i kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na roboty budowlane oraz z usługą
pełnienia nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku oraz garaży przy
ul. Lipowej 81 w Łodzi na potrzeby dwóch wydziałów Prokuratury Regionalnej w Łodzi",
wpłynęły 2 oferty. Oferty zostały poddane badaniu i ocenie.
W wyniku rozstrzygnięcia w/w postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
Konsorcjum firm
DEMIURG Projekt S.A. ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań,
DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa
ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań.
Uzasadnienie
Ad. 1 Wyboru oferty dokonano w oparciu o kryteria oceny ofert określona w rodz. XVII
SIWZ tj.
Cena — 60%
cena bru oferty najtańsz j
c=
x 60% x /OO
cena brutto oferty ocenianej
Doświadczenie projektanta branży architektonicznej w projektach budowlanych dla
budowy, przebudowy, bądź rozbudowy budynków użyteczności publicznej — 40%
wykonanie 1 projektu — 10 pkt.
wykonanie 2 projektów —20 pkt.
wykonanie 3 lub więcej projektów —40 pkt.

2

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Wartość
oferty
brutto

Liczba
punktów w
kryterium
cena

Liczba punktów
w kryterium
doświadczenie

Suma

39 696,00 zł

60,00

40,00

100

43 050,00 zł

55,33

40,00

95,33

Konsorcjum firm:
DEMIURG Projekt S.A.
ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań
1

2

DEMIURG spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółka
komandytowa ul. Lubeckiego 2,
60-348 Poznań
GPP Grupa Projektowa Sp. z o.o.
Al. Z. Krasińskiego 17/6 31-111
Kraków

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.
Prokurator Regionalny
Jarosław Szubert
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