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Informacja o wyborze najkorzystniejszej  oferty 

zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 17.02.2023 r. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „Pzp”, informuje, że w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,  
pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy  
i przebudowy sieci tramwajowej oraz przebudowy układu drogowego w Bydgoszczy. Część 1.” 
Nr sprawy 048/2022, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia oddzielnie: 

Część 1  „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Solskiego na odcinku od ronda Kujawskiego do ul. Ks. 
Ignacego Skorupki, wraz z budową pętli tramwajowej przy ul. Bielickiej oraz przebudową układu 
drogowego”. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, wybrano najkorzystniejszą Ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:  

Progreg Sp. z o.o.  
ul. Dekarzy 7c, 30-414 Kraków  

 Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:  
1) faktyczne:  

Niepodlegająca odrzuceniu oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Pzp oraz  
w dokumentach zamówienia, o których mowa w art. 7 pkt 3 Pzp, została oceniona jako najkorzystniejsza, 
uzyskując maksymalną liczbę 96,65 pkt na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach 
zamówienia - w SWZ, tj.: 
1) cena 60% (pkt),  
2) doświadczenie koordynatora projektu – 40% (pkt). 

2) prawne:  

Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 239 ust. 1 Pzp, z zastosowaniem art. 139 Pzp. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  
i łączną punktacją: 

Nr 
oferty 

Nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawców,  

którzy złożyli oferty 

liczba uzyskanych punktów w kryterium: 
Łączna ilość pkt 

Cena  
Doświadczenie 

koordynatora projektu 

1 
Progreg Sp. z o.o. 

ul. Dekarzy 7c, 30-414 Kraków 
56,65 pkt 40,00 pkt 96,65 pkt 

2 
Sweco Polska Sp. z o.o., 

ul. Franklina Roosevelta 22 
60-829 Poznań 

60,00 pkt 0 pkt 60,00 pkt 

3 
CONE AMG sp. z o.o. 
ul. Zasobna 49 lok. 9 

04-862 Warszawa 
30,50 pkt  40,00 pkt 70,50 pkt 



  

4 
DATABOUT Sp. z o.o. 

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7 
02-366 Warszawa 

52,40 pkt 40,00 pkt 92,40 pkt 

5 

SAFEGE Société par actions simplifiée 
(spółka akcyjna uproszczona)  

15-27 rue du Port, Parc de l’lle,  
92022 Nanterre, Francja 

która na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jest reprezentowana przez: 

SAFEGE Société par actions simplifiée 
(spółka akcyjna uproszczona) 

 Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 134, 
02-305 Warszawa 

43,29 pkt 40,00 pkt 83,29 pkt 

 
 
Część 2  „Przebudowa pętli tramwajowej Las Gdański wraz z przebudową układu drogowego”. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, wybrano najkorzystniejszą Ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę:  

CONE AMG sp. z o.o. 

ul. Zasobna 49 lok. 9, 04-862 Warszawa  

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:  
1) faktyczne:  

Niepodlegająca odrzuceniu oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Pzp oraz  
w dokumentach zamówienia, o których mowa w art. 7 pkt 3 Pzp, została oceniona jako najkorzystniejsza, 
uzyskując maksymalną liczbę 100,00 pkt na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach 
zamówienia - w SWZ, tj.: 
1) cena 60% (pkt),  
2) doświadczenie koordynatora projektu – 40% (pkt). 

2) prawne:  

Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 239 ust. 1 Pzp, z zastosowaniem art. 139 Pzp. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert  
i łączną punktacją: 

Nr 
oferty 

Nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawców,  

którzy złożyli oferty 

liczba uzyskanych punktów w kryterium: 
Łączna ilość pkt 

Cena  
Doświadczenie 

koordynatora projektu 

1 
Progreg Sp. z o.o. 

ul. Dekarzy 7c, 30-414 Kraków 
49,36 pkt 40,00 pkt 89,36 pkt 

2 
Sweco Polska Sp. z o.o., 

ul. Franklina Roosevelta 22 
60-829 Poznań 

48,02 pkt 0 pkt 48,02 pkt 

3 
CONE AMG sp. z o.o. 
ul. Zasobna 49 lok. 9 

04-862 Warszawa 
60,00 pkt  40,00 pkt 100,00 pkt 



  

4 
DATABOUT Sp. z o.o. 

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7 
02-366 Warszawa 

31,18 pkt 40,00 pkt 71,18 pkt 

5 

SAFEGE Société par actions simplifiée 
(spółka akcyjna uproszczona)  

15-27 rue du Port, Parc de l’lle,  
92022 Nanterre, Francja 

która na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jest reprezentowana przez: 

SAFEGE Société par actions simplifiée 
(spółka akcyjna uproszczona) 

 Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 
134, 02-305 Warszawa 

20,05 pkt 40,00 pkt 60,05 pkt 
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podpis nieczytelny 
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