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Informacja o wyborze oferty na 

 
 

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych przy realizacji inwestycji: 
„Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury ” 

 
 

1.  Zamawiający 

 

 

Pełna nazwa (firma) zamawiającego: 

Ełckie Centrum Kultury 
 

 

Adres: 

ul. Wojska Polskiego 47 

19 - 300  Ełk 
Tel.:  +48 87 621 80 00 

Fax: +48 87 621 80 00 

e-mail:  sekretariat@eck.elk.pl 

 
 

2.  
 

Przedmiot zamówienia publicznego 
 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

 
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót budowlanych przy realizacji 

inwestycji: „Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury ” 
 
  
2. Wartość:  

      Zamówienia 120000,00 zł netto, co stanowi równowartość 27831,24  euro netto; 

 
      
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 
 Źródło dofinansowania:  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 6 – „Kultura i dziedzictwo”, Działania 6.1 – „Infrastruktura kultury”, Poddziałania 6.1.3 – 
„Instytucje kultury – ZIT bis” 
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 

  

3.  Czynności związane z przygotowaniem postępowania 

 
1. Ogłoszenie o postępowaniu upubliczniono w bazie konkurencyjności 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

pod numerem 1151262 w dniu 29.11.2018 

2. Na stronie internetowej Ełckiego Centrum Kultury  
 www.eck.elk.pl /przetargi 

3. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ełckiego Centrum Kultury  
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4.  Zestawienie ofert 
 
1. Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:  
(podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, znak identyfikacyjny w przypadku zastosowania 
aukcji elektronicznej – jeżeli dotyczy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę lub koszt) 
 
- Oferta nr 1, wykonawcy:  
Biuro Projektów Inżynierskich sp. z o.o. 12-100 Szczytno ul. Osuchowskiego 15, brak możliwości 
jednoznacznego określenia ceny. 
- Oferta nr 2, wykonawcy: Zespół Inwestycji sp. zo.o. 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 2, cena 150000,00zł 
brutto, dwie rekomendacje. Warunek uprawnień do wykonywania określonej działalności: spełniony 
- Oferta nr 3, wykonawcy: SAFEGE S.A.S. Oddz. w Polsce 
02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 134, cena 221100,00zł brutto, dwie rekomendacje. Warunek uprawnień 
do wykonywania określonej działalności: spełniony 
- Oferta nr 4, wykonawcy: B&ES MICHAŁ LESZCZYŃSKI, ul. Wodna 7, 87-152 Pigża, cena 221400,00zł 
brutto, jedna rekomendacja. Warunek uprawnień do wykonywania określonej działalności: spełniony 
- Oferta nr 5, wykonawcy: Zespół EUROENERGIA Mirosław Polens, ul. Konińska 2, 16-400 Suwałki, 
cena 144000,00zł brutto, bez rekomendacji. Warunek uprawnień do wykonywania określonej działalności: 
spełniony 
- Oferta nr 6, wykonawcy: BUDOMARK, Barany ul. Wrzosowa 6, 19-300 Ełk, cena 36700,00zł brutto, 
jedna rekomendacja. Warunek uprawnień do wykonywania określonej działalności: spełniony. 

5.  Oferty odrzucone  
 
Odrzucono oferty:  
Oferta nr 1: 
 Biuro Projektów Inżynierskich sp. z o.o. 
12-100 Szczytno 
ul. Osuchowskiego 15  
ze względu na  niewskazanie jednoznacznie ceny usługi, nieudowodnienie warunku posiadania uprawnień 
do wykonywania określonej działalności, niespełnienie warunku ilości rekomendacji; 
Oferta nr 5: 
EUROENERGIA 
Mirosław Polens 
Ul. Konińska 2 
16-400 Suwałki 
ze względu na niespełnienie warunku ilości rekomendacji; 
Oferta nr 6: 
BUDOMARK 
Barany ul. Wrzosowa 6 
19-300 Ełk 
ze względu na niewiarygodnie niską cenę.  

6.  Najkorzystniejsza oferta 
 
 
Jako najkorzystniejszą(-sze) wybrano (podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy oraz  
siedzibę lub miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
cenę lub koszt a w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych podać informację 
odrębnie dla każdej części zamówienia) 
 

 ofertę  nr 2 Zespół Inwestycji sp. zo.o. 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 2, cena 150000,00zł brutto, dwie 
rekomendacje. Punktacja 100 pktów. 
 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Kryterium oceny była cena 60% oraz warunek wiedzy i doświadczenia 40%.  
Oferta nr 2 miała najkorzystniejszą punktację ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu. 
Oferta przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia o 2400,00 zł brutto. 
Zamawiający postanowił zwiększyć środki finansowe na realizację zadania o tę kwotę tj. 2400,00 zł 
przeznaczyć na realizację zadania Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robót 
budowlanych przy realizacji inwestycji: „Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum 
Kultury ” kwotę 150000,00 zł. 
 

 


