
URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU 
37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 675 21 52, fax +48 16 678 64 49 

www.przemysl.pl  kancelaria@um.przemysl.pl 
 

1 

Przemyśl, 30.09.2020r. 
ZP.271.5.2020  
 

 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

realizację zadania pn. „PARK ROWEROWY BIKE TOWN TRAILS W PRZEMYŚLU”. 

 

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym 

postępowaniu. 

 

Do realizacji zamówienia, jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę Wykonawcy VELO PROJEKT 

Sp. z o.o., ul. Orzechowa 22, 15-822 Białystok. 

 

Zestawienie złożonych ofert oraz punkty przyznane w poszczególnych kryteriach oceny ofert: 

Nr 
oferty 

Firma(nazwa) 
lub nazwisko 

oraz adres 
Wykonawcy 

Punktacja 
w kryterium 

cena  
(60%) 

Punktacja 
w kryterium  

okres 
gwarancji 

(20%) 

Punktacja 
w kryterium 

doświadczenia 
kierownika budowy  

(10%) 

Punktacja w kryterium 
posiadanie przez 

projektanta 
posiadającego 

uprawnienia 
budowlane, do 

sporządzania projektów 
budowlanych 

budownictwa ogólnego 
lub budownictwa 

drogowego, 
uczestniczącego w 
projektowaniu tras 

rowerowych certyfikatu 
IMBA dotyczącego 
projektowania tras 
rowerowych (10%) 

Łączna 
ilość 

przyznan
ych 

punktów 

1. 

VELO 
PROJEKT Sp.  
z o.o., ul. 
Orzechowa 22, 
15-822 
Białystok 

472.873,50 
zł 

60 pkt 

5 lat 
20 pkt 

pełnienie 2 razy funkcji 

kierownika budowy na 
budowie związanej z 

budową dróg o 
długości min. 1.000 

m każda lub z 
budową leśnych lub 

górskich tras 
rowerowych o 

długości min. 1.000 
m każda 5 pkt 

posiadanie certyfikatu 
IMBA 10 pkt 

95 pkt 

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zamawiający działając na podstawie art. 24aa ustawy Pzp (co zostało przewidziane w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ), najpierw dokonał oceny złożonych ofert, 

a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający w przedmiotowych postępowaniach ustanowił kryteria oceny ofert tj.: 

1) cena „C” – 60 % 
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Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzymała oferta z najniższą ceną. Ilość 

punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” została określona zgodnie ze wzorem: 

cena oferty najtańszej 

C = ------------------------------- × 100 × 60% 

cena oferty badanej 

gdzie: 

C – liczba  punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena 

2) okres gwarancji „G” – 20% 

Kryterium „okres gwarancji” było rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji za roboty 

objęte przedmiotem zamówienia oraz wykonanie strony www, podanego przez 

Wykonawcę w formularzu oferty. 

Wymagany minimalny okres gwarancji – 3 lata 

 3 lata – 0 pkt, 

 4 lata – 10 pkt, 

 5 lat i więcej – 20 pkt, 

Okres gwarancji należy podać w pełnych latach. W przypadku podania okresu gwarancji 

w miesiącach Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, 

przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy (np. podanie 

okresu gwarancji 41 miesięcy lub 3 lat i 5 miesięcy będzie ocenione jako 3 pełne lata). 

Minimalny okres gwarancji (G) wynosi 3 lata, w przypadku zaoferowania przez 

Wykonawcę czasu krótszego niż 3 lata, oferta taka zostanie uznana za niezgodną 

z SIWZ. 

W przypadku nie wskazania w formularzu ofertowym okresu gwarancji Zamawiający 

uzna, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 3 lata i taki Wykonawca 

otrzyma 0 punktów w tym kryterium. 

3) Doświadczenie kierownika budowy „D” – 10% 

W kryterium „doświadczenie kierownika budowy” punkty zostały przyznane za wykazanie 

(w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy) doświadczenia w sprawowaniu funkcji 

kierownika budowy: 

 pełnienie 1 raz funkcji kierownika budowy na budowie związanej z budową dróg o 

długości min. 1.000 m lub z budową leśnych lub górskich tras rowerowych o długości 

min. 1.000 m – otrzyma 0 pkt, gdyż jest to ilość wymagana w warunkach udziału w 

postępowaniu, 

 pełnienie 2 razy funkcji kierownika budowy na budowie związanej z budową dróg o 

długości min. 1.000 m każda lub z budową leśnych lub górskich tras rowerowych o 

długości min. 1.000 m każda – otrzyma 5 pkt, 

 pełnienie 3 razy i więcej funkcji kierownika budowy na budowie związanej z budową 

dróg o długości min. 1.000 m każda lub z budową leśnych lub górskich tras 

rowerowych o długości min. 1.000 m każda – otrzyma 10 pkt. 

Wykazana w Formularzu oferty, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ osoba będzie 

uczestniczyła w wykonaniu zamówienia. 

W Formularzu oferty, w Tabeli w pkt 2 należy podać dane zgodnie z tytułami 

poszczególnych kolumn na potwierdzenie posiadanego doświadczenia przez kierownika 

budowy. Brak danych w którejkolwiek z kolumn od nr 2 do 4 w poszczególnych wierszach 

spowoduje nie zaliczenie danego doświadczenia (z niekompletnymi danymi) do 

punktacji; 

4) Posiadanie przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane, do 

sporządzania projektów budowlanych budownictwa ogólnego lub budownictwa 

drogowego, uczestniczącego w projektowaniu tras rowerowych certyfikatu IMBA 

dotyczącego projektowania tras rowerowych (certyfikat IMBA) „P” – 10% 

W kryterium „certyfikat IMBA” punkty zostały przyznane za wykazanie projektanta 

posiadającego certyfikat IMBA (w Załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy) w 

następujący sposób: 
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 w przypadku gdy Wykonawca nie wskaże, że projektant uczestniczący 

w projektowaniu tras rowerowych posiada certyfikat IMBA, wówczas Wykonawca 

otrzyma 0 pkt, 

 w przypadku gdy Wykonawca wskaże, że projektant uczestniczący w projektowaniu 

tras rowerowych posiada certyfikat IMBA, wówczas Wykonawca otrzyma 10 pkt. 

Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena” (C), ilość 

punktów przyznanych w kryterium „Okres gwarancji” (G), ilość punktów przyznanych w kryterium 

„Doświadczenie kierownika budowy” (D) oraz ilość punktów przyznanych w kryterium „certyfikat IMBA” 

(P). 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp – Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w SIWZ. 

 
z up. PREZYDENTA MIASTA 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  

1) Strona internetowa: www.przemysl.pl . 
2) ZP a/a  

http://www.przemysl.pl/
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