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                                                                                                              Przytyk, dnia 19 sierpnia 2015r.  

 

 ZP. b.272.9.2015   

 

 

 

                                                                    
 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty 
 

Gmina Przytyk z siedzibą 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57 

Nr tel. /048/  618-00-95, fax. 618-00-87 

Informuje, że w trybie zapytania ofertowego z dnia 28 lipca  2015r.  na wykonanie zamówienia pn. ;   

„Sporządzenie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych 
Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w  gminie Przytyk”. 
 

Zamawiający wybrał  jako najkorzystniejszą ofertę  Nr 1 tj. 

 

BUDPLAN Sp. z o.o. 
                                                 04-327 Warszawa, ul. Kordeckiego 20 
       
- cena ofertowa ryczałtowa w wysokości  brutto 140 220,00 PLN  

( Słownie: sto czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia złotych )  
- oferta spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, uzyskała w zastosowanym kryterium 

oceny ofert – cena 100% - 100 punktów. 

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert  zawierającym punktacje przyznaną ofertom w kryterium- cena ofert i 

punktację: 

 

Oferta oznaczona Nr 2            Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„FUGA” Jan Kempa 

                                         02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 lok.67 
 

Oferta  nie zawierała żadnej wymaganej dokumentacji w tym druku oferty. 

 

 

 

Oferta oznaczona Nr 3            Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe 
„ALTERA” SPÓŁKA z oo. 

                                         04- 464 Warszawa, ul.Chełmżyńskiego 180 
 

Oferta  nie zawierała kompletnej  wymaganej dokumentacji. 

Brak jest;  

1. dysponowania:  minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu 

urbanisty, spełniającej jeden z warunków określonych w art. 5 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 199). 

Dodatkowo osoba ta wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonała 

z należytą starannością samodzielnie lub w zespole jako główny projektant  jeden miejscowy 

plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone według procedur i problematyk 

określonych w Ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199). 
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2. Wykonawca nie przedłożył poświadczenie lub referencji w zakresie doświadczenia; 

Wykonawca musi wykazać , że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 

usługi obejmujące opracowanie  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -

obejmujące swoim zakresem powierzchnię nie mniejszej niż 100ha lub 50ha w mieście 

powyżej 100tyś mieszkańców.  

           

 

 

                                                                                            KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO 

                                                                                                   Wójt Gminy Przytyk 

                                                                                                    Dariusz Wołczyński 

Tablica ogłoszeń 

Strona internetowa 

                                                                                     

 
 

 

 


