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Znak sprawy ZP 271.15.2015  
 
         
        Wg rozdzielnika 
 

 
Dotyczy zamówienia publicznego: Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie z podziałem na zadania. 

 
 Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – 
zawiadamiam, że w rezultacie przeprowadzonego postępowania przetargowego na udzielenie 
przedmiotowego zamówienia dokonałem wyboru następującego Wykonawcy:  
 
 
Zadanie 1 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Kąty 

Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic Mireckiego i Tęczowej  

Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania sp. z o.o 
ul. Mickiewicza 26 
58-500 Jelenia Góra                     ilość pkt. – 100,00 

 

Zadanie 2 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  

Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulic Mireckiego i Imbirowej 

Zadanie 5 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej  

części wsi Zabrodzie 

Przedsiębiorstwo zagospodarowania miast i osiedli TEREN 
ul. Piotrowska 56/5 

90-105 Łódź                                                                                                        ilość pkt. – 100,00 
 
 
Zadanie 3 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Mokronos Górny, w rejonie ulicy Wczasowej 

Zadanie 4 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi  

Strzeganowice 

Piotr Jędrzejowski  

PIERZEJA 
ul. J.Kukuczki 19/18 
50-570 Wrocław                                                                                    ilość pkt. – 100,00 

 
Pozostałe oferty: 
1. Angelika Jonak Pracownia Projektowa LandArt 
ul. Pretficza 39/6 
53-407 Wrocław        
                                                                                                              Oferta odrzucona 
2. Pracownia Projektowo- 
Usługowa MALUGA Bartosz Maluga 
ul. Blacharska 24/9 
53-206 Wrocław                                                                               Oferta odrzucona 
 
3.Grzegorz Machlarz  
Studio 4D 
ul. Pokoju 154 
41-500 Chorzów 
                                                                                                       Oferta odrzucona 
4. Jasińska Malec Architekci, Agata Sasińska-Malec 
ul. Rydlówka 42/1 
30-363 Kraków                                                                                  Oferta odrzucona 



 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i jest jednocześnie 
korzystna pod względem ceny ofertowej i zaoferowanego terminu gwarancji 
 
 Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
PROSIMY O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA PISMA (Np. poprzez odesłanie pierwszej strony 
niniejszego pisma wraz z państwa pieczątką wpływu). W przypadku braku potwierdzenia otrzymania 
informacji przez Wykonawcę, zamawiający uzna, iż pismo wysłane przez niego na numer faksu lub 
adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie zostało mu doręczone w 
sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma. 


