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Strona internetowa DRMG 
 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

 
 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: 
Przebudowa budynku obecnego Gimnazjum nr 26 w Gdańsku przy ul. Traugutta 92 w celu adaptacji 
na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno – 
Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem (sygn. I/PN/145/2018/MS) 
 
 
 
 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 92                
ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579                        
z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia niniejszym o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

 
 
 
 
 

1. Nazwa (firma), siedziba i adres wybranego wykonawcy. 
 

 Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą i dokonuje wyboru oferty złożonej przez wykonawcę: 
Zespół Projektowo-Inwestycyjny KONTRAPUNKT  V-PROJEKT Aleksander Mirek 
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków 

 
 

Uzasadnienie wyboru. 
Najkorzystniejsza oferta wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w SIWZ i uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (największą 
łączną liczbę punktów) .   
 
 
 

2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w kryterium oceny ofert następującą liczbę punktów. 
 
 
 
 
 
 
 



 

   Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Biuro Zamówień Publicznych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk 

   tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl 
 

 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  
i adres wykonawcy 

 
Liczba punktów   

w kryterium 
CENA 

 
40 % 

Liczba punktów 
w kryterium 

Doświadczenie  
w projektowaniu 

Kierownika Zespołu 
Projektowego 

 tj. projektanta 
 w specjalności 

architektonicznej  (D1) 
20 % 

Liczba punktów 
w kryterium  

Doświadczenie  
w projektowaniu 

projektanta  
w specjalności 

konstrukcyjnej ( D2 ) 
 

10 % 

Liczba punktów 
w kryterium 

Doświadczenie  
w projektowaniu 

projektanta  
w specjalności 

sanitarnej ( D3 ) 
 

10 % 

Liczba punktów 
w kryterium  

Doświadczenie w 
projektowaniu 
projektanta  

w specjalności 
elektrycznej ( D4 ) 

 
10 % 

Liczba punktów 
w kryterium  

Doświadczenie  
w projektowaniu 

projektanta  
w specjalności  
drogowej ( D5 ) 

 
10 % 

Łączna Liczba  
punktów 

1 

ARKON Atelier 
Spółka z o.o. 
ul. Kochanowskiego 
64/4 
80-402 Gdańsk 
adres 
korespondencyjny: 
ul. Necla 10,  
80-443 Gdańsk 

23,40 pkt 

 
20 pkt 

 
doświadczenia 

wykazanego projektanta 

294 miesiące 

 
10 pkt 

 
doświadczenia 

wykazanego 
projektanta 

282 miesiące 

 
10 pkt 

 
doświadczenia 

wykazanego 
projektanta 

102 miesiące 

 
10 pkt 

 
doświadczenia 

wykazanego 
projektanta 

138 miesięcy 

 
5 pkt 

 
doświadczenia 

wykazanego 
projektanta 

42 miesiące 

78,40 pkt 

2 

Zespół Projektowo-
Inwestycyjny 
KONTRAPUNKT   
V-PROJEKT                    
Aleksander Mirek                  
ul. Zabłocie 39,                      
30-701 Kraków 

40,00 pkt 

 
20 pkt 

 
doświadczenia 

wykazanego projektanta 

236 miesięcy 

 
10 pkt 

 
doświadczenia 

wykazanego 
projektanta 

144 miesiące 

 
10 pkt 

 
doświadczenia 

wykazanego 
projektanta 

85 miesięcy 

 
10 pkt 

 
doświadczenia 

wykazanego 
projektanta 

199 miesięcy 

 
10 pkt 

 
doświadczenia 

wykazanego 
projektanta 

90 miesięcy 

100,00 pkt 
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Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  
i adres wykonawcy 

 
Liczba punktów   

w kryterium 
CENA 

 
40 % 

Liczba punktów 
w kryterium 

Doświadczenie  
w projektowaniu 

Kierownika Zespołu 
Projektowego 

 tj. projektanta 
 w specjalności 

architektonicznej  (D1) 
20 % 

Liczba punktów 
w kryterium  

Doświadczenie  
w projektowaniu 

projektanta  
w specjalności 

konstrukcyjnej ( D2 ) 
 

10 % 

Liczba punktów 
w kryterium 

Doświadczenie  
w projektowaniu 

projektanta  
w specjalności 

sanitarnej ( D3 ) 
 

10 % 

Liczba punktów 
w kryterium  

Doświadczenie w 
projektowaniu 
projektanta  

w specjalności 
elektrycznej ( D4 ) 

 
10 % 

Liczba punktów 
w kryterium  

Doświadczenie  
w projektowaniu 

projektanta  
w specjalności  
drogowej ( D5 ) 

 
10 % 

Łączna Liczba  
punktów 

3 
KREMER GRAF  
Sebastian Kremer 
Al. Gen. J. Hallera 14 
80-401 Gdańsk 

23,65 pkt 
 

 
20 pkt 

 
doświadczenia 

wykazanego 
projektanta 

186 miesięcy 

 
10 pkt 

 
doświadczenia 

wykazanego 
projektanta 

108 miesięcy 

 
10 pkt 

 
doświadczenia 

wykazanego 
projektanta 

96 miesięcy 

 
10 pkt 

 
doświadczenia 

wykazanego 
projektanta 

338 miesięcy 

 
10 pkt 

 
doświadczenia 

wykazanego 
projektanta 

120 miesięcy 

83,65 pkt 

4 

STUDIO KWADRAT 
Beata i Paweł 
Jurago s.c. 
ul. Legnicka 15/6 
80-150 Gdańsk 

15,76 pkt 
 

 
20 pkt 

 
doświadczenia 

wykazanego 
projektanta 

120 miesięcy 

 
10 pkt 

 
doświadczenia 

wykazanego 
projektanta 

374 miesięcy 

 
10 pkt 

 
doświadczenia 

wykazanego 
projektanta 

84 miesięcy 

 
10 pkt 

 
doświadczenia 

wykazanego 
projektanta 

523 miesięcy 

 
10 pkt 

 
doświadczenia 

wykazanego 
projektanta 

77 miesięcy 

75,76 pkt 
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Nr 
oferty 

Nazwa (firma)  
i adres wykonawcy 

 
Liczba punktów   

w kryterium 
CENA 

 
40 % 

Liczba punktów 
w kryterium 

Doświadczenie  
w projektowaniu 

Kierownika Zespołu 
Projektowego 

 tj. projektanta 
 w specjalności 

architektonicznej  (D1) 
20 % 

Liczba punktów 
w kryterium  

Doświadczenie  
w projektowaniu 

projektanta  
w specjalności 

konstrukcyjnej ( D2 ) 
 

10 % 

Liczba punktów 
w kryterium 

Doświadczenie  
w projektowaniu 

projektanta  
w specjalności 

sanitarnej ( D3 ) 
 

10 % 

Liczba punktów 
w kryterium  

Doświadczenie w 
projektowaniu 
projektanta  

w specjalności 
elektrycznej ( D4 ) 

 
10 % 

Liczba punktów 
w kryterium  

Doświadczenie  
w projektowaniu 

projektanta  
w specjalności  
drogowej ( D5 ) 

 
10 % 

Łączna Liczba  
punktów 

5 
TBiARCHITEKCI  
Sp. z o.o. 
ul. Podgarbary 10  
80-827 Gdańsk 

24,58 pkt 
 
 

 
20 pkt 

 

doświadczenia 
wykazanego 
projektanta 

168 miesięcy 

 
10 pkt 

 

doświadczenia 
wykazanego 
projektanta 

84 miesiące 

 
10 pkt 

 

doświadczenia 
wykazanego 
projektanta 

96 miesięcy 

 
10 pkt 

 

doświadczenia 
wykazanego 
projektanta 

204 miesiące 

 
10 pkt 

 

doświadczenia 
wykazanego 
projektanta 

120 miesięcy 

84,58 pkt 

6 

Konsorcjum: 
1. KONAR  

sp. z o.o. sp.k. 
ul. Łowców 1,  
80-175 Gdańsk 

2. Szablowscy 
Architekci  
Stanisław    
Szablowski 
ul. 
Wassowskiego  
16/3A,  
80-225 Gdańsk 

 

oferta nie podlegała ocenie z uwagi na jej odrzucenie 
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3. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszczono i nie ustanowiono 
dynamicznego systemu zakupów. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


