Bydgoszcz, 26.02.2021r.
Dotyczy postępowania: PN-ZP 16/A2020/2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający
zawiadamia,

że

prowadzonym

w
w

postępowaniu
trybie

o

udzielenie

przetargu

zamówienia

nieograniczonego

publicznego

na

Inżyniera

Kontraktu/Inwestora Zastępczego inwestycji pod nazwą: Budowa kampusu
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną
przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy, na etapie wyboru Generalnego
Wykonawcy, realizacji robót budowlanych oraz na etapie powykonawczym za
najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy:
Portico Project Management Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa
Uzasadnienie wyboru:
Wybrana

oferta

jest

najkorzystniejszą

w

oparciu

o

podane

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie
podlegających odrzuceniu.
Zestawienie i porównanie wszystkich ofert zostało przedstawione poniżej:
OFERTY ODRZUCONE:
Nazwa i adres firmy

Przyczyna odrzucenia oferty
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6 -

B-Act Sp. z o. o.

oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny. Przekroczenie 1,00%
dla wartości „cena za czynności przy wyborze Generalnego

ul. Paderewskiego 24
85-075 Bydgoszcz

Wykonawcy” nie jest nie jest to oczywistą omyłką
rachunkową wymieniona w art. 87 ust 2 PZP. W związku z
powyższym na podstawi art. 89 ust 1 pkt 6 PZP Zamawiający
postanowił o odrzuceniu oferty.

Eco5Tech S.A.
ul. Filtrowa 65/45
02-055 Warszawa
dawniej Eco Investment
Poland S.A.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6 oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny. Przekroczenie 1,00%
dla wartości „cena za czynności przy wyborze Generalnego
Wykonawcy” nie jest nie jest to oczywistą omyłką
rachunkową wymieniona w art. 87 ust 2 PZP. W związku z
powyższym na podstawi art. 89 ust 1 pkt 6 PZP Zamawiający
postanowił o odrzuceniu oferty.

OFERTY OCENIANE:
Nazwa i adres firmy
SMCE Europe sp. z o.o.
ul. Jana Heweliusza 11/819
80-890 Gdańsk

SWECO Polska sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań

Portico Project Management
Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
ul. Spokojna 5,
01-044 Warszawa
ZDI Sp. z o.o.
ul. Jana Kiepury 6,
22-400 Zamość

Przyznana punktacja
Łączna ocena punktowa oferty: 76,12 pkt. w tym:






cena usługi: 40,00
cena za czynności dodatkowe: 4,32
ocena metodyki: 5,80
dodatkowe doświadczenie: 26,00

Łączna ocena punktowa oferty: 73,31 pkt. w tym:






cena usługi: 28,64
cena za czynności dodatkowe: 12,71
ocena metodyki: 11,96
dodatkowe doświadczenie: 20,00

Łączna ocena punktowa oferty: 84,12 pkt. w tym:






cena usługi: 34,21
cena za czynności dodatkowe: 7,32
ocena metodyki: 12,58
dodatkowe doświadczenie: 30,00

Łączna ocena punktowa oferty: 70,11 pkt. w tym:






cena usługi: 35,73
cena za czynności dodatkowe: 5,54
ocena metodyki: 5,84
dodatkowe doświadczenie: 23,00

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została
wybrana, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego
zawiadomienia.
Na powyższe czynności przysługuje Oferentom prawo do wniesienia odwołania do
Krajowej Izby Odwoławczej, na zasadach opisanych w Art. 180 i następne ustawy
prawo zamówień publicznych, w terminie 10 dni od dnia otrzymania niniejszego
Zawiadomienia.
prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska
Rektor AMFN

