
 

                                                                                                                                                                            

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Wykonanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektów decyzji o  ustaleniu 

warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów położonych w obrębie Gminy 

Rydzyna”. 

  

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Wykonanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektów decyzji o  ustaleniu 

warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów położonych w obrębie Gminy 

Rydzyna”. 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 

64-130 Rydzyna, zawiadamia, że w postępowaniu na: „Wykonanie projektów miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektów decyzji o  ustaleniu warunków 

zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów położonych w obrębie Gminy 

Rydzyna”: 

 

1) na zadanie polegające na wykonaniu projektów miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wybrano ofertę Wykonawcy:  

 

STUDIO KOCZOROWSKI 

Filip Koczorowski 

ul. Władysława Bełzy 16 

60-195 Poznań 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA 

Rydzyna, dnia 27 lutego 2009 r. 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną – cena jako jedyne kryterium wyboru. 

Liczba punktów w kryterium cena dla oferty najkorzystniejszej: 100,00 pkt. 

 

Liczba punktów w kryterium cena dla pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty: 

 

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY mgr inż. arch. Jerzy 

Bolanowski, ul. Łużycka 18, 64-100 Leszno – 8,85 pkt. 

 

 

2) na zadanie polegające na wykonaniu projektów decyzji o  ustaleniu warunków zabudowy lub 

lokalizacji inwestycji celu publicznego wybrano ofertę Wykonawcy:  

 

STUDIO KOCZOROWSKI 

Filip Koczorowski 

ul. Władysława Bełzy 16 

60-195 Poznań 

 

 

Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną – cena jako jedyne kryterium wyboru. 

Liczba punktów w kryterium cena dla oferty najkorzystniejszej: 100,00 pkt. 

 

Liczba punktów w kryterium cena dla pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty: 

 

1. PUNKT Katarzyna Grochowska, ul. Korczaka 11, 51-658 Wrocław – 68,31 pkt.  

2. AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY mgr inż. arch. Jerzy 

Bolanowski, ul. Łużycka 18, 64-100 Leszno – 44,16 pkt. 

 

 

 

 

 

 


