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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  
 

Dotyczy:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego „Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji  pn. „Budowa nowej 
siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku”. 
 
 
 Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisku działając na 
podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. 
- dalej Pzp.) informuje, że w postępowaniu pn. Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją 
inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana 
Kochanowskiego w Garbatce Letnisku”, wybrano do realizacji zamówienia  ofertę Wykonawcy: 
 
NBQ Sp. z o.o. z siedzibą ul. Tadeusza Wendy 10 C,70-655 Szczecin. Oferta na kwotę 452 640,00 zł 
otrzymała: w kryterium „cena” - 55 pkt., w kryterium „cena za sprawdzenie dokumentacji 

projektowej” -  2,08 pkt., w kryterium doświadczenie  kluczowego personelu skierowanego do 
wykonania zamówienia – 40 pkt., co daje razem 97,08 pkt.  
 
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyskała najwięcej punktów w przyjętych  
w postępowaniu kryteriach oceny. Wykonawca wykazał, że nie podlega wykluczeniu i spełnia 
wymagania postawione w SIWZ. 
 
W postępowaniu ponadto oferty złożyli Wykonawcy: 

1. Usługi Inwestorski Sebastian Wrzesiński z siedzibą: ul. Batalionów Chłopskich 82A/76,  
01-308 Warszawa. Oferta otrzymała: w kryterium „cena” – 38,33 pkt., w kryterium „cena za 
sprawdzenie dokumentacji projektowej” -  1,04 pkt., w kryterium doświadczenie  kluczowego 
personelu skierowanego do wykonania zamówienia – 40 pkt., co daje razem 79,38 pkt.  

2. Engineerig& Managment Group Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa. 
Oferta otrzymała: w kryterium „cena” – 28,91 pkt., w kryterium „cena za sprawdzenie 
dokumentacji projektowej” -  0,71 pkt., w kryterium doświadczenie  kluczowego personelu 
skierowanego do wykonania zamówienia – 35 pkt., co daje razem 64,63 pkt.  

3. NEO Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa. Oferta otrzymała: 
w kryterium „cena” – 40,24 pkt., w kryterium „cena za sprawdzenie dokumentacji 
projektowej” -  5 pkt., w kryterium doświadczenie  kluczowego personelu skierowanego do 
wykonania zamówienia – 25 pkt., co daje razem 70,24 pkt.  

 
W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 
Żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania. 
 
W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.  

 


