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dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 

dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku z przeznaczeniem na pracownie kształcenia 

zawodowego na potrzeby kształcenia w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, kucharz w branży turystyka, sport i rekreacja” – zadanie 

nr 4 – sygn. post. I/PNE/037/2019/TK 

 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 86 ust. 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 
r. poz. 11986), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. 
 

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi   205 000, 00 zł. 
2. Firmy oraz adres wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach. 

 
Oferta 
nr 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty 
brutto PLN 

Kryterium oceny oferty 
doświadczenie kierownika zespołu 

projektowego (DKZP) max. liczba 
pkt. 20 

Liczba opracowanych 
dokumentacji projektowych przez 

zespoły projektowe, którymi 
kierował Kierownik zespołu 

projektowego, przy czym każda 
z opracowanych dokumentacji 

składała się z projektu 
budowlanego oraz projektu 

wykonawczego i dotyczyła budowy 
lub przebudowy budynku o 

powierzchni użytkowej każdego 
budynku co najmniej 750 m2 

Kryterium oceny oferty 
doświadczenie projektanta 

w specjalności 
konstrukcyjno – 

budowlanej  (DPKB)  max. 
liczba pkt. 20 

Liczba opracowanych przez 
projektanta w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej 
projektów konstrukcyjnych 
budynku, przy czym każdy z 
projektów dotyczył budynku 
o powierzchni użytkowej 

co najmniej 750 m2 

 

Kryterium oceny oferty 
doświadczenie projektanta w 

specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

(DPIWK) max. liczba pkt. 10 
Liczba opracowanych przez 

projektanta w specjalności sanitarnej 
projektów instalacji sanitarnych 

budynku, przy czym każdy 
z projektów dotyczył budynku o 

powierzchni użytkowej co najmniej 
750 m2:   

 

Kryterium oceny oferty 
doświadczenie projektanta w 
specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych (DPIEE)  
max. liczba pkt. 10 

Liczba opracowanych przez 
projektanta w specjalności 

elektrycznej projektów instalacji 
elektrycznych budynku, przy 

czym każdy z projektów dotyczył 
budynku o powierzchni 

użytkowej co najmniej 750 m2 
 

1 Diogenes Studio sp. z o.o. 
ul. Tysiąclecia 4, 80-351 Gdańsk 

489 540,00 12 szt. 8 szt. 10 szt. 10 szt. 
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Minimalny okres gwarancji  (36 miesięcy)  - Warunki płatności - Termin wykonania zamówienia – wszystkich złożonych ofert zgodny z SIWZ. 

2 EPSARCHITEKCI ARCH. EWA 
SPANDOWSKA 80-264 Gdańsk, 
ul. Klonowa  1 lok 6 

260 858,40  2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 

3 ARKON Atelier Spółka z o.o. 

ul. Kochanowskiego 64/4 

80-402 Gdańsk 

291 510,00 12 szt. 
 
 

6 szt. 8 szt. 4 szt. 

4 Pracownia Architektoniczna 

Andrzej Andrzejewski 

81-405 Gdynia, ul. Ujejskiego 2 

259 899, 00 60 szt. 30 szt. 30 szt. 50 szt. 

5 RYSY Architekci Rafał Sieraczyński 

ul Topolowa 2/91 

05-500 Mysiadło 

550 040,00 12 szt. 8 szt. 8 szt. 9 szt. 

6 RYSY Architekci Rafał Sieraczyński 

ul Topolowa 2/91,  

05-500 Mysiadło 

550 040,00 Nie wykazano  Nie wykazano Nie wykazano Nie wykazano 

7 Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie: 

BUDEN Sp. z o.o. 

ul. Hynka 32/5 

80-465 Gdańsk 

BUDEN Biuro inżynierskie  

Paweł Gliński 

ul. Burzyńskiego 8A/14 

80-465 Gdańsk 

 
 
 

201 720, 00 

 
 
 

8 szt. 

 
 
 

8 szt. 

 
 
 

8 szt. 

 
 
 

8 szt. 

8 KREMER Graf Sebastian Kremer 

Al. Gen. Hallera 14 

80-401 Gdańsk 

188 436,00 8 szt. 8 szt. 6 szt. 6 szt. 

9 Studio kwadrat Beata i Paweł 

Jurago s.c. 

ul. Legnicka 15/6, 80-150 Gdańsk 

365 310,00  8 szt.  8 szt. 8 szt. 8 szt. 


