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Miedźno, dnia 14 lipca 2020r. 
 
Zamawiający: 
Gmina Miedźno 
ul. Ułańska 25 
42-120 Miedźno   

 
 
nr sprawy RR.271.1.63.2020 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sporządzenie zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Miedźno” 

 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 

 
I. Zamawiający Gmina Miedźno informuje, że wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 
MPZPlan Grzegorz Kołosionek 
ul. Wronia 4A, 51-417 Wrocław 
(oferta nr 10) 
cena brutto: 71 340,00 zł 
 
W kryterium Doświadczenie Wykonawcy (DW): podano 5 wykonanych opracowań – do 
oceny oferty przyjęto 5 opracowań .  
W kryterium Doświadczenie Głównego Projektanta (DP): podano 5 wykonanych opracowań 
– do oceny oferty przyjęto 5 opracowań . 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca przedstawił ofertę najkorzystniejszą i uzyskał najwyższą liczbę punktów                                
w kryteriach oceny ofert. 
 
II.  W postępowaniu złożono 11 ofert: 
 
1. Dolnośląskie Biuro Projektowania Urbanistycznego Sp. z o.o. 
ul. Kłodzka 38/2, 50-536 Wrocław 
(oferta nr 1) 
cena brutto: 89 974,50 zł 
 
W kryterium Doświadczenie Wykonawcy (DW): podano 5 wykonanych opracowań – do 
oceny oferty przyjęto 5 opracowań .  
W kryterium Doświadczenie Głównego Projektanta (DP): podano 5 wykonanych 
opracowań – do oceny oferty przyjęto 5 opracowań .  

2. SoftGIS s.c. ul. Mulicka 6/14, 51-315 Wrocław 
(oferta nr 2) 
cena brutto: 89 544,00 zł 
 
W kryterium Doświadczenie Wykonawcy (DW): podano 5 wykonanych opracowań – do 
oceny oferty przyjęto 5 opracowań .  
W kryterium Doświadczenie Głównego Projektanta (DP): podano 5 wykonanych 
opracowań – do oceny oferty przyjęto 5 opracowań .  

 

3. Przedsiębiorstwo Projektowania Studiów, Usług i Realizacji "Terplan" Sp. Z o.o. 
ul. Wita Stwosza 6 lok. 7, 40-036 Katowice 
(oferta nr 3) 
cena brutto: 71 955,00 zł 
 
W kryterium Doświadczenie Wykonawcy (DW): podano 6 wykonanych opracowań – do 
oceny oferty przyjęto 2 opracowania obejmujące całą Gminę.  
W kryterium Doświadczenie Głównego Projektanta (DP): podano 6 wykonanych opracowań 
– do oceny oferty przyjęto 2 opracowania obejmujące całą Gminę. 
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4. AMS CONCEPT sp. z o.o. i AMS CONCEPT AGATA M. STĘPIEŃ 
ul. Kopernika 30 lok. 532, 00-336 Warszawa 
(oferta nr 4) 
cena brutto: 67 650,00 zł 
 
W kryterium Doświadczenie Wykonawcy (DW): podano 3 wykonane opracowania – do 
oceny oferty przyjęto 3 opracowania.  
W kryterium Doświadczenie Głównego Projektanta (DP): podano 3 wykonane 
opracowania – do oceny oferty przyjęto 3 opracowania . 

 

5. "Uniglob" Piotr Urlich 
Ostrów Osiedle 119, 98-100 Łask 
(oferta nr 5) 
cena brutto: 84 747,00 zł 
 
W kryterium Doświadczenie Wykonawcy (DW): podano 13 wykonanych opracowań  – do 
oceny oferty przyjęto 2 opracowania – do oferty załączono poświadczenia dot. 4 opracowań- 
zgodnie z pkt IX.2 Zapytania - informacje służące do wykazania kryteriów oceny ofert nie 
podlegają uzupełnieniu.  Wykonawca w przesłanych wyjaśnieniach wskazał, że tylko 2 
opracowania, do których załączył poświadczenia dot. obszaru całej gminy: Burzenin i Lututów.  
W kryterium Doświadczenie Głównego Projektanta (DP): podano 12 wykonanych 
opracowań – do oceny oferty przyjęto 2 opracowania - – do oferty załączono 
poświadczenia dot. 4 opracowań- zgodnie z pkt IX.2 Zapytania - informacje służące do 
wykazania kryteriów oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu.  Wykonawca w przesłanych 
wyjaśnieniach wskazał, że tylko 2 opracowania, do których załączył poświadczenia dot. 
obszaru całej gminy: Burzenin i Lututów.  

 

6. Geoplan Adrian Luszka 
i K2 Katarzyna Matusiak 
ul. Strzegomska 42j lok. 14, 53-611 Wrocław 
(oferta nr 6) 
cena: 68 000,00 zł 
 
W kryterium Doświadczenie Wykonawcy (DW): podano 4 wykonane opracowania – do 
oceny oferty przyjęto 4 opracowania .  
W kryterium Doświadczenie Głównego Projektanta (DP): podano 4 wykonane opracowania – 
do oceny oferty przyjęto 4 opracowania .  
 
7. Biuro Koordynacji Przestrzeni Architekt  Bożena Konieczny 
ul. Wyszyńskiego 13/2, 41-600 Świętochłowice 
(oferta nr 7) 
cena brutto: 99 918,00 zł 
 
W kryterium Doświadczenie Wykonawcy (DW): podano 2 wykonane opracowania – do 
oceny oferty przyjęto 2 opracowania .  
W kryterium Doświadczenie Głównego Projektanta (DP): podano 3 wykonane 
opracowania – do oceny oferty przyjęto 3 opracowania .  

 

8. Budplan Sp. z o.o. 
ul. Kordeckiego 20, 04-327 Warszawa 
(oferta nr 8) 
cena brutto: 81763,02 zł 
 
W kryterium Doświadczenie Wykonawcy (DW): podano 6 wykonanych opracowań – do 
oceny oferty uwzględniono 5 opracowań zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego.  
W kryterium Doświadczenie Głównego Projektanta (DP): podano 6 wykonanych opracowań 
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– do oceny oferty uwzględniono 5 opracowań zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego..  
 
9. Pracownia Projektowa Pro-FORMA s.c. 
ul. Kościuszki 22, 44-200 Rybnik 
(oferta nr 9) 
cena brutto: 88 560,00 zł 
 
W kryterium Doświadczenie Wykonawcy (DW): podano 4 wykonane opracowania – do 
oceny oferty przyjęto 4 opracowania .  
W kryterium Doświadczenie Głównego Projektanta (DP): podano 5 wykonanych 
opracowań – do oceny oferty przyjęto 5 opracowań .  

 

10. MPZPlan Grzegorz Kołosionek 
ul. Wronia 4A, 51-417 Wrocław 
(oferta nr 10) 
cena brutto: 71 340,00 zł 
 
W kryterium Doświadczenie Wykonawcy (DW): podano 5 wykonanych opracowań – do 
oceny oferty przyjęto 5 opracowań .  
W kryterium Doświadczenie Głównego Projektanta (DP): podano 5 wykonanych opracowań 
– do oceny oferty przyjęto 5 opracowań .  
 
 
11. MONDRAdesign Łukasz Woźniak 
ul. Długa 21, 95-030 Rzgów 
(oferta nr 11) 
cena brutto: 86 100,00 zł 
W kryterium Doświadczenie Wykonawcy (DW): podano 5 wykonanych opracowań – do 
oceny oferty przyjęto  0 opracowań – ponieważ Wykonawca nie załączył do oferty dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane – a zgodnie z pkt IX.2 Zapytania - informacje służące do wykazania kryteriów oceny 
ofert nie podlegają uzupełnieniu.  
W kryterium Doświadczenie Głównego Projektanta (DP): nie podano informacji - zgodnie 
z rozdziałem IX pkt 2 Zapytania - informacje służące do wykazania kryteriów oceny ofert nie 
podlegają uzupełnieniu.  
 
III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

Nr 
oferty Cena brutto (C) 

Doświadczenie 
Wykonawcy 

Doświadczenie 
Głównego 

Projektanta 
 

 
Łączna liczba 

punktów 

1 52,63 15,00 15,00 82,63 

2 52,88 15,00 15,00 82,88 

3 65,81 0,00 6,00 71,81 

4 70,00 5,00 9,00 84,00 

5 55,88 0,00 6,00 61,88 

6 69,64 10,00 12,00 91,64 

7 47,39 5,00 9,00 61,39 

8 57,92 15,00 15,00 87,92 

9 53,47 10,00 15,00 78,47 

10 66,38 15,00 15,00 96,38 

11 55,00 0,00 0,00 55,00 
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IV. W postępowaniu zastosowano przewidzianą w Zapytaniu ofertowym w rozdziale IX pkt 5 
tzw. procedurą odwróconą, tj. Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert pod kątem kryteriów 
oceny ofert, a następnie zbadał czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu z postępowania. Jeżeli wykonawca, o którym mowa 
wyżej, uchyli się od zawarcia umowy , zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu 
z postępowania wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  
 
 
 

W imieniu Zamawiającego 
(-) Agnieszka Związek 

Sekretarz Gminy 
                                                             
 
 
 
 
 
 

Proszę o potwierdzenie otrzymania pisma 


