
1 

 

Warszawa 14.12.2022 r.  

Nr sprawy: 02/ZP/2022 

 

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), zwanej dalej 

ustawą na: Wykonanie kompleksowej, kompletnej  wielobranżowej dokumentacji projektowo 

- kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w ramach zadania pn. „Modernizacja 

Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy”. 

I. Zamawiający - Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy działając  

na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę  

w przedmiotowym postępowaniu została uznana oferta złożona przez Wykonawcę  

Biuro Architekt Kaczmarczyk S.C. z siedzibą ul. Mickiewicza 9A, 34-200 Sucha Beskidzka. 

Oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert  

w przedmiotowym postępowaniu. Poniżej Zamawiający podaje informacje dotyczące 

złożonych ofert oraz przyznaną punktację w kryteriach oceny ofert.  

L.P. WYKONAWCA PKT 

1. 

Konsorcjum Wykonawców: 

Rr_Architekci Tomasz Rospędek (Lider)  

Plusart.Pl Radosław Kurzyp (Członek Konsorcjum) 

ul. Sitowa 64a, 26-300 Opoczno (Siedziba),  

ul. Jana Olbrachta 118d/28, 01-373 Warszawa  

Cena: 30,47 pkt 

Kwalifikacje zawodowe  

i doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji 

zamówienia: 0 pkt  

- brak wykazu  

w złożonej ofercie 

Razem: 30,47 pkt 

2. 
Biuro Architekt Kaczmarczyk S.C.  

ul. Mickiewicza 9A, 34-200 Sucha Beskidzka  

Cena: 60 pkt  

Kwalifikacje zawodowe  

i doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji 

zamówienia: 40 pkt 

Razem: 100 pkt 

3.  
żera2ARCHITEKCI spółka jawna  

ul. Jana Brożka 18 lok. 49; 01-451 Warszawa  

Cena: 39,29 pkt 

Kwalifikacje zawodowe  

i doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji 

zamówienia: 0 pkt  

- brak wykazu  

w złożonej ofercie 

Razem: 39,29 pkt 
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4. 

BBC Best Building Consultants Sp. z o. o. Sp. k.  

Al. Jerozolimskie 155 lok. U3, 02- 326 Warszawa  

 

Cena: 59,14 pkt 

Kwalifikacje zawodowe  

i doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji 

zamówienia: 40 pkt  

Razem: 99,14 pkt 

5. 
inicjatywa projektowa sp. z o.o. –  

ul. Stępińska 22/30 lok. 510, 00-739 Warszawa  

Cena: 58,17 pkt 

Kwalifikacje zawodowe  

i doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji 

zamówienia: 10 pkt  

Razem: 68,17 pkt 

6. 
Asman Pieniężny Architekci Sp. z o.o. –  

ul. Międzyparkowa 4A, 00-208 Warszawa  
Oferta odrzucona 

7. 
Lodrom Architekci Sp. z o.o.  

ul. Długa 56/1 31-146 Kraków 

Cena: 42,67 pkt 

Kwalifikacje zawodowe  

i doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji 

zamówienia: 0 pkt  

- brak wykazu  

w złożonej ofercie 

Razem: 42,67 pkt 

II. Jednocześnie, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający 

informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę Asman Pieniężny Architekci  

Sp. z o.o. z siedzibą ul. Międzyparkowa 4A, 00-208 Warszawa na podstawie art. 226 ust. 1 

pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy. Pismem z dnia 23 listopada 2022 r. Zamawiający wezwał 

Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, w zakresie sposobu wyliczenia 

zaoferowanej ceny wykonania przedmiotowego zamówienia. Powód ww. wezwania stanowiło 

zaoferowanie przez Wykonawcę ceny oferty niższej o ponad 30 % od wartości zamówienia 

powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 

postępowania. Zamawiający wyznaczył termin na złożenie wyjaśnień do 28 listopada 2022 r. 

do godz. 10.00. We wskazanym terminie Wykonawca nie udzielił wyjaśnień, co stanowi  

o konieczności odrzucenia złożonej oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 

ust. 6 ustawy. 
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