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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie 
dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
„Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Łostowickiej do ul. Źródlanej w Gdańsku” 
oraz „Budowa trasy rowerowej wzdłuż ulicy Nowatorów na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Kartuskiej w 
Gdańsku” -   Część II zamówienia - Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa trasy rowerowej wzdłuż ulicy 
Nowatorów na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Kartuskiej w Gdańsku” –  syg. postępowania I/PNE/218/2017/EP 

 
 
      Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska,  
na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo  zamówień publicznych  
(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: 
 
  PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI Piotr Wojczal, ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdańsk 
 
Uzasadnienie wyboru 
Oferta najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów uzyskała największa ilość punktów. 
 
2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu, otrzymali w kryteriach oceny ofert następującą 

liczbę punktów.     
 

Numer  
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba 
punktów w  
kryterium  

cena - 60 

Liczba punktów w  
kryterium przedłużenie  
minimalnego okresu  
rękojmi liczonego od daty 
odbioru ostatniej z części 
dokumentacji projektowej 
- 40 

Łączna 
liczba 

punktów 

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

Oferta nie 
podlegająca 
ocenie 

Oferta nie 
podlegająca 
ocenie 

Oferta nie 
podlegająca 
ocenie 

3. 
PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI  
                   Piotr Wojczal 
ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdańsk  

60,00 40,00 100,00 

3. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

 


