
          Gdańsk, dnia 01.09.2015r. 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  
ul. Łąkowa 1-2, 80-743  Gdańsk 
telefon: 58 300-92-12, 888822206, faks: 58 300-92-10 
e-mail: e.wisniewska@amuz.gda.pl  
 
Osoba upoważniona do kontaktów: 
Elżbieta Wiśniewska 
 
Numer postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 12/ZP/2015 
Przedmiot zamówienia: usługi polegającej na opracowaniu (wykonaniu) dokumentacji projektowo-
kosztorysowej obejmującej termomodernizację budynku czerwonego; 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony; 
Zamawiający:  Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk); 
  
Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
wybrana została oferta niżej wymienionego Wykonawcy: 
 
nr oferty Nazwa (firma) i  adres Wykonawcy 

2 ARCHITEKT-KA Agnieszka Kalicka 
ul. mjr. Hubala 35/1, 80-289 Gdańsk 

Uzasadnienie wyboru: 
W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty. Obie oferty nie podlegają odrzuceniu. 
Wybrana oferta (oferta nr 2) jest ofertą najkorzystniejszą, wybraną na podstawie kryteriów (cena: 
95%, okres gwarancji: 5%) oceny ofert. Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów (punkty 
uzyskane za oceniane kryteria), tj. 100 pkt. Oferta nr 1 otrzymała mniejszą liczbę punktów niż 
wybrana oferta.   
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

Numer 
oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Liczba punktów 
w kryterium 
CENA: 95% 

Liczba punktów 
w kryterium 
OKRES  
GWARANCJI: 5% 

RAZEM 
Liczba punktów 

1 

TECCOM 
Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe 
Innowacji Technicznych i Informatyki Sp. z o.o. 
ul. Tomasza Edisona 1, 
80-172 Gdańsk 

13,57 pkt 
 
 
 

5 pkt 18,57 pkt 

2 
ARCHITEKT-KA Agnieszka Kalicka 
ul. mjr. Hubala 35/1,  
80-289 Gdańsk 

95 pkt 
 
 
 

5 pkt 100 pkt 

 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2  ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. 
zm.), tj. w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 
 
 
 


