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Koszalin, dnia 12.04.2017 r.

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Opracowanie studium wykonalności dla
projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo Granica województwa - etap I Przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo
realizowanego w ramach RPO WZ 2014 – 2020.
1) wybór najkorzystniejszej oferty:

2) cena:

Kancelaria Podatkowa ASSET
Maciej Baranowicz
ul. Wojska Polskiego nr 24-26
75-712 Koszalin
9 223 ,77 zł (słownie: dziewięć
tysięcy dwieście dwadzieścia trzy
złote 77/100) łącznie z podatkiem
VAT.

3) doświadczenie osoby skierowanej
do realizacji zamówienia w zakresie
analiz finansowo-ekonomicznych

– 3 szt.

4) doświadczenie osoby skierowanej
do realizacji zamówienia w zakresie
części opisowej

– 3 szt.

5) skrócenie terminu realizacji I etapu

– o 10 dni

6) Uzasadnienie:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się niżej podanymi kryteriami i ich
znaczeniami:
Kryterium
Cena - C
Doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia - D
Skrócenie terminu realizacji zamówienia I etapu - T

Waga
60
30
10

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
1. kryterium: cena (C) – waga 60 pkt
Zamawiający przyznał 60 punktów ofercie o najniższej cenie, dla każdej następnej
ilość punków zostanie wyliczona wg wzoru:
C = (Cmin / Co) x 60 pkt
gdzie:
Cmin- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
Co – cena brutto oferty badanej (zł)
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2. kryterium:
Doświadczenie
osoby/osób
zamówienia (D) – waga 30 pkt, gdzie:

skierowanych

do

realizacji

D=Da+Ds.
a) Da – liczba punktów za dodatkowe opracowanie przez osobę wskazaną przez
Wykonawcę w formularzu „Wykaz osób” – załącznik nr 4, analiz finansowoekonomicznych na potrzeby studiów wykonalności dla projektów realizowanych
na sieci dróg wojewódzkich, dla których Beneficjenci uzyskali dofinansowanie
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (dopuszcza się zarówno
programy RPO 2007-2013 jak i 2014 – 2020).
Zamawiający przyznał punkty za dodatkowe analizy finansowo-ekonomiczne ponad
te, które zostały wskazane w celu wykazania spełnienia warunku zawartego
w Dziale VI pkt 1 ppkt 2). Za każdą dodatkową analizę finansowo-ekonomiczną
Zamawiający przyznał 5 pkt. Maksymalna ilość punktów według kryterium „Da”
to 15 punktów.
Maksymalna ilość dodatkowych analiz finansowo-ekonomicznych, za które
zamawiający przyznał punkty to 3 szt. W przypadku większej liczby opracowań niż
3 szt. Zamawiający przyznał punkty za 3 dodatkowe analizy finansowoekonomicznych.
b) Ds – liczba punktów za dodatkowe opracowanie przez osobę wskazaną przez
Wykonawcę w formularzu „Wykaz osób” – załącznik nr 4, studiów wykonalności
w części opisowej dla projektów realizowanych na sieci dróg wojewódzkich,
dla których Beneficjenci uzyskali dofinansowanie w ramach Regionalnych
Programów Operacyjnych (dopuszcza się zarówno programy RPO 2007-2013 jak
i 2014 – 2020).
Zamawiający przyznał punkty za dodatkowe studia wykonalności ponad te, które
zostały wskazane w celu wykazania spełnienia warunku zawartego w Dziale VI pkt 1
ppkt x 2). Za każde dodatkowe studium wykonalności Zamawiający przyzna 5 pkt.
Maksymalna ilość punktów według kryterium „Ds” to 15 punktów.
Maksymalna ilość dodatkowych studiów wykonalności, za które zamawiający
przyznał punkty to 3 szt. W przypadku większej liczby opracowań niż 3 szt.
Zamawiający przyznał punkty za 3 studia wykonalności.
3. kryterium: skrócenie termin realizacji zamówienia I etapu (T) – waga 10
pkt
Maksymalny termin realizacji I etapu zamówienia określony w pkt. 2 Dział IV,
rozdz. A Instrukcji dla Wykonawców wynosi 40 dni kalendarzowych.
Zamawiający przyznał maksymalnie 10 pkt. Wykonawcy, który zaproponował
skrócenie terminu realizacji o 10 dni.
W przypadku skrócenia terminu realizacji I etapu o ilość dni w zakresie od 0 do 10,
Zamawiający określił wartość przyznanych punktów przez przyznanie odpowiednio
1 punktu za każdy dzień, biorąc pod uwagę, że za maksymalne punktowane
skrócenie o 10 dni można uzyskać maksymalnie 10 pkt.
W przypadku skrócenia terminu o ilość dni większą niż 10 do wyliczeń przyjęta
została wartość 10 dni.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzymała dana oferta, została obliczona wg wzoru:
KO = C + D + T
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
D – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: Doświadczenie
osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia;
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T - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: skrócenie termin
realizacji zamówienia I etapu;

Oferta Nr

6) Zamawiający podaje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy
złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert
zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium cena i innych
kryteriach:

Wykonawca

Cena brutto
PLN– ilość pkt

Dośw. Osoby
wskazanej do
oprac. studium
w części
analitycznej
(ilość
opracowań
– ilość pkt)

Dośw. Osoby
wskazanej do
oprac. studium
w części
opisowej
(ilość
opracowań –
ilość pkt)

Termin
wykonania
zamówienia/
skrócenie
terminu –
I etapu (ilość
dni – ilość pkt)

Łączna
ilość
przyznanych
punktów

1 – 5 pkt

1 – 5 pkt

10 dni – 10 pkt

26,47 pkt

3 – 15 pkt

3 – 15 pkt

10 dni – 10 pkt

100,00 pkt
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DS CONSULTING
Sp. z o. o.
ul. Grunwaldzka 209
80-266 Gdańsk

9 223,77 zł
–––––––––– x 60 = 6,47 pkt
85 485,00 zł
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Kancelaria Podatkowa ASSET
Maciej Baranowicz
ul. Wojska Polskiego 24-26
75-715 Koszalin

9 223,77 zł
–––––––––– x 60 = 60,00 pkt
9 223,77 zł
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