
INFORMACJA – ROZSTRZYGNI ĘCIE 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Nazwa Zamawiającego :  

Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica. 
 
2. Określenie przedmiotu zamówienia :  

   Pełnienie nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa zdegradowanych 
obszarów  miejskich w rejonie ul. H. PoboŜnego- przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz 
z zagospodarowaniem  terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

3. Numer sprawy :  IM. 271.3.2011.242 
 

4. Tryb postępowania (podstawa prawna) : 
przetarg nieograniczony -  art.10 ust.1 oraz art.art.39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych 

     (Dz,. U.  Nr 113  z 2010r, poz 759- ze zmianami);  kategoria – usługa 
 
5. Liczba złoŜonych ofert : 6 
 
6. Data rozstrzygnięcia/ uniewaŜnienia postępowania*  :  18.02.2011r. 
7. Cena wybranej oferty :    
     12.300,- zł (nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi)  + [30 (do oceny przyjęto 30 arów określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia) X  615,- zł (ratownicze  badania archeologiczne: cena  brutto za 1 ar)] = 30.750,- zł brutto 
 
8. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty(Wykonawcy)/ uniewaŜnienia* :  

Wykonawca spełnił wszystkie warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponował najkorzystniejsza 
– najniŜszą   cenę realizacji zamówienia.   

 
9. Nazwa (firma) wybranego Wykonawcy : EKSPLORER Sp. z o.o.  
10. Adresy : ul. Kościelna 3 A, 55-010 Radwanice 
 

        11. Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej. 
      Uprzejmie informuję, Ŝe na wykonawcę ww. zamówienia wybrano firmę : EKSPLORER Sp. z o.o. ul. Kościelna 3 A, 

55-010 Radwanice za cenę: 12.300,- zł (nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi)  + [30 (30 arów) X  615,- zł 
(ratownicze  badania archeologiczne: cena  brutto za 1 ar)] = 30.750,- zł brutto. Wykonawca spełnił wszystkie warunki 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz proponując najkorzystniejszą cenę realizacji zamówienia  uzyskał 
największą liczbę punktów : 
 

Nr 
oferty 

 
Nazwa (firma) lub nazwisko, siedziba 

i adres wykonawcy 

 
Streszczenie oceny  
i porównania oferty 

do oceny przyjęto 30 arów 
określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia) 

Punktacja oferty  
w poszczególnych 
kryteriach oceny 

ofert 

 
Łączna 

punktacja 
oferty 

 
1. 

Archeo-Discovers  
Stanisław Petrykowski  
Gołotczyzna  
ul. Aleksandry Bąkowskiej 5m 6 
06-430 Sońsk  

Wykonawca spełnił 
wszystkie warunki siwz. 

 
66.000,- zł (nadzór archeologiczny nad 
robotami ziemnymi)  + [30 (30 arów) 
X  9.000,-zł (ratownicze  badania 
archeologiczne: cena  brutto za 1 ar)] = 
336.000,- zł brutto 
 
  30.750,- 
336.000,-   x100 % x 100pkt =  9,15 pkt 

Kryterium :  
cena –  9,15  pkt 

 
27,45 pkt 
(3 x 9,15) 

 
 
 

 
2.  

Castrum Et Terra  Sp. z o.o.   
ul. Szpitalna 1  
92-207 Łódź 

Wykonawca spełnił 
wszystkie warunki siwz. 

 
13.000,- zł (nadzór archeologiczny nad 
robotami ziemnymi)  + [30 (30 arów) 
X  3.500,-zł (ratownicze  badania 
archeologiczne: cena  brutto za 1 ar)] = 
118.000,- zł brutto 
  30.750,- 
118.000,-   x100 % x 100pkt =  26,06 pkt 

Kryterium :  
cena –  26,06  pkt 

78,18 pkt 
(3 x 26,06) 

 
 
 



 
 

3. 

 Pracownia Archeologiczno-
Konserwatorska „Antiqua” 
ul. Słoneczna 11/2 
55-100 Trzebnica  

Wykonawca spełnił 
wszystkie warunki siwz. 

 
 
67.773,- zł (nadzór archeologiczny nad 
robotami ziemnymi)  + [30 (30 arów) 
X  4.920,-zł (ratownicze  badania 
archeologiczne: cena  brutto za 1 ar)] = 
215.373,- zł brutto 
 
  30.750,- 
215.373,-   x100 % x 100pkt =  14,28 pkt 

Kryterium :  
cena –  14,28  pkt 

 42,84  pkt 
(3 x 14,28 ) 

 
 

 
4. 

EKSPLORER Sp. z o.o.  
ul. Kościelna 3 A  
55-010 Radwanice   

Wykonawca spełnił 
wszystkie warunki siwz. 

 
12.300,- zł (nadzór archeologiczny nad 
robotami ziemnymi)  + [30 (30 arów) 
X  615,-zł (ratownicze  badania 
archeologiczne: cena  brutto za 1 ar)] = 
30.750,- zł brutto 
 
30.750,- 
30.750,-   x100 % x 100pkt = 100 pkt 

Kryterium :  
cena –  100  pkt 

300 pkt 
(3x100) 

5. 

AKME Zdzisław Wi śniewski  
Sp. z o.o.  
ul. Wierzbowa 3, 
50-056 Wrocław  

Wykonawca spełnił 
wszystkie warunki siwz. 

 
9.840,- zł (nadzór archeologiczny nad 
robotami ziemnymi)  + [30 (30 arów) 
X  1.230,-zł (ratownicze  badania 
archeologiczne: cena  brutto za 1 ar)] = 
46.740,- zł brutto 
 
30.750,- 
46.740,-   x100 % x 100pkt =  65,79  pkt 

Kryterium :  
cena –   65,79 pkt 

197,37 pkt 
(3 x 65,79 ) 

 
 

6. 

DWOJAK Andrzej Dwojak  
ul. Drzewna 7/1  
53-656  Wrocław 

Wykonawca spełnił 
wszystkie warunki siwz. 

 
7.380,- zł (nadzór archeologiczny nad 
robotami ziemnymi)  + [30 (30 arów) 
X  2.460,-zł (ratownicze  badania 
archeologiczne: cena  brutto za 1 ar)] = 
81.180,- zł brutto 
 
30.750,- 
81.180,-   x100 % x 100pkt =  37,88 pkt 

Kryterium :  
cena –  37,88  pkt 

   113,64pkt 
(3 x  37,88 ) 

 
 

      Na podstawie art. 92 ust 1 punkt 4) ustawy Pzp Zamawiający informuje, Ŝe  umowa w sprawie ww. zamówienia 
publicznego moŜe być zawarta  po  18.02.2011r.  zgodnie z  art. 94 ust 2 punkt 3)  litera a) ustawy Pzp.  
 

 

 
 
 

 ZATWIERDZAM 
                  Ryszard Białek   

                    (Zastępca Prezydenta Miasta) 
 
 


