
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Nr sprawy: ZP.312.2.2022                                                                                  Szczecin 3.08.2022  r. 
 

    
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)  na wykonanie projektu i robót w 

formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz robót w formule „wybuduj” dla zadania Kompleksowe 

zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego ZKP w Szczecinie. 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z poniższym: 

 

Na powyższe postępowanie wpłynęły 3 oferty od niżej wymienionych wykonawców: 

Oferta nr 1: 

Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. 

ul. Opacka 12 

80-338 Gdańsk 

Oferta nr 2: 

ERBUD Spółka Akcyjna w Warszawie 

ul. Klimczaka 1 

02-797 Warszawa 

Oferta nr 3: 

MOSTOSTAL Warszawa S.A. 

ul. Konstruktorska 12A 

02-673 Warszawa 

 

 
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy: 

MOSTOSTAL Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa. 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta Wykonawcy MOSTOSTAL Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa 

spełnia wszystkie wymagane warunki zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia. 

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w dokumentach zamówienia na podstawie art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Oferta wykonawcy uzyskała 

najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert. Cena oferty mieści się w kwocie przeznaczonej na 

sfinansowanie zamówienia. Wybrany wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki zgodnie ze 

specyfikacją warunków zamówienia. 

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu i przyznana punktacja: 



Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena oferty 
(brutto) 

Punktacja 
przyznana w 

kryterium cena 

Punktacja przyznana 
w kryterium: 
Kwalifikacje 
zawodowe i 

doświadczenie osób 
wyznaczonych do 

realizacji zamówienia 

Łączna 
punktacja 

1 

Korporacja Budowlana 
DORACO Sp. z o.o. 
ul. Opacka 12 
80-338 Gdańsk 

87 942 649,49 57,99 40 97,77 

2 

ERBUD Spółka 
Akcyjna w Warszawie 
ul. Klimczaka 1 
02-797 Warszawa 

110 659 117,37 46,09 40 86,09 

3 

MOSTOSTAL 
Warszawa S.A. 
ul. Konstruktorska 12A 
02-673 Warszawa 

84 998 293,92 60,00 40 100,00 

 
 

Informacja o zawarciu umowy 

Zamawiający informuje, że, zgodnie z art. 264 ust. 1 Pzp, umowa o zamówienie publiczne 
w przedmiotowym postępowaniu zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

 

 

 

 

 
Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich 

w Szczecinie 

 

/ - / 

Barbara Igielska 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Miejsce ogłoszenia: strona zamawiającego www.platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin  

http://www.platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin

