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Kawęczyn, dnia 10 sierpnia 2021 roku 
ROŚ-FPL.2601.1.2021 
                                                                          

INFORMACJA 
 

 Dotyczy: zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie 
Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030”. Działając na podstawie „Regulaminu 
Udzielania Zamówień Publicznych do wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto” zwanego dalej 
„Regulaminem” w imieniu Gminy Kawęczyn zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania jako najkorzystniejsza wybrana została oferta 
złożona przez następującego Wykonawcę:  

 

Numer oferty: 2 
Nazwa (firmy) Wykonawcy: Andrzej Raszkowski 
Adres (siedziby) Wykonawcy: ul. Paderewskiego 128, 58-506 Jelenia Góra 
Ilość punktów przyznana łącznie w kryterium oceny ofert „cena oferty” – 100 Pkt 
 

Uzasadnienie: Oferta została uznana za ważną i najkorzystniejszą na podstawie kryterium 
cena 100%, to znaczy jest ofertą z najniższą ceną w wysokości 11.900,00 PLN brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. Wykonawca spełnił postawione przez Zamawiającego warunki udziału w 
postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.  
 

Dane dotyczące pozostałych Wykonawco w: w przedmiotowym zapytaniu ofert złoz yło 7 
wykonawco w, 2 oferty nie spełniły wymagan  formalnych - nie wykazały co najmniej jednej 
usługi będącej przedmiotem zapytania zaopiniowanej przez Zarząd Wojewo dztwa i przyjętej 
Uchwała Rady - zostały przez zamawiającego odrzucone.   

Poniz ej oferty, kto re zostały złoz one prawidłowo pod względem wymagan  formalnych 
stawianych przez Zamawiającego: 

  
Numer oferty: 3 
Nazwa (firmy) Wykonawcy: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta                                                  
Partner 
Adres (siedziby) Wykonawcy: ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Jelenia Góra 
Ilość punktów przyznana łącznie w kryterium oceny ofert „cena oferty” – 70,62 Pkt 
 
Numer oferty: 4 
Nazwa (firmy) Wykonawcy: BIA CONSULTOR Ciurzyńscy  
Adres (siedziby) Wykonawcy: ul. Białobórska 17 c, 77-304 Rzeczenica 
Ilość punktów przyznana łącznie w kryterium oceny ofert „cena oferty” – 64,50 Pkt 
 
Numer oferty: 5 
Nazwa (firmy) Wykonawcy: Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju,  
Adres (siedziby) Wykonawcy: ul. Grochowska 35, 60-277 Poznań  
Ilość punktów przyznana łącznie w kryterium oceny ofert „cena oferty” – 25,67 Pkt 
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Numer oferty: 7 
Nazwa (firmy) Wykonawcy: Implemenier sp. z o . o,  
Adres (siedziby) Wykonawcy: ul. Sporna 11/3, 61-745 Poznań,  
Ilość punktów przyznana łącznie w kryterium oceny ofert „cena oferty” – 41,03 Pkt 
 

Wyżej wymienione postępowanie prowadzone było poza trybem ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych i nie przysługuje odwołanie. 
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