
 

 

   
 
 

 

na usługę w zakresie „Zorganizowania i przeprowadzenia konkursu na opracowanie 
koncepcji architektoniczno
wielorodzinnych przy ulicy Długosza 19

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie w imieniu 
Zamawiającego jednoetapowego K
przepisów ustawy Pzp oraz uzgodnie

O zamówienie mogą ubiegać
przeprowadzanie postępowań w oparciu o 

W celu potwierdzenia spełnienia powy
„Wykaz wykonanych usług”, stanowi

 
Kryterium wyboru ofert: 

cena –  70% -70 pkt 
doświadczenie– 30 % -30 pkt 

Sposób oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o wy
oceny punktację tj. końcowa liczba punktów przyznanych ka
obliczona zostanie według wzoru:

Lp = C + D  
 
gdzie:  
Lp – łączna liczba punktów przyznana ofercie,
C – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Cena ogółem brutto”,
D – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Do

Sposób oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

a) Kryterium „Cena” 

 
 

     Kalisz, dnia 

Zapytanie Ofertowe 

Zorganizowania i przeprowadzenia konkursu na opracowanie 
koncepcji architektoniczno – urbanistycznej zespołu budynków mieszkalnych 

Długosza 19-21 w Kaliszu”. 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie w imieniu 
jednoetapowego Konkursu w rozumieniu i przy zastosowaniu aktualnych 

przepisów ustawy Pzp oraz uzgodnień z Zamawiającym. 

ą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają do
ę ń w oparciu o Ustawę PZP.   

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca zał
, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Sposób oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

oceny ofert w oparciu o wyżej wymienione kryteria i przyznan
ńcowa liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert 

obliczona zostanie według wzoru: 

czna liczba punktów przyznana ofercie, 
czba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Cena ogółem brutto”, 

liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Doświadczenie” 

Sposób oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

Kalisz, dnia 04.11.2021r 

Zorganizowania i przeprowadzenia konkursu na opracowanie 
urbanistycznej zespołu budynków mieszkalnych 

Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie w imieniu 
przy zastosowaniu aktualnych 

ą doświadczenie w 

warunku Wykonawca załączy do oferty 
do niniejszego zapytania. 

ej wymienione kryteria i przyznaną w toku 
żdej z ocenianych ofert 



 

 

Oferta musi zawierać cenę w PLN, podan
zawierać wszelkie koszty zwią
tylko jedną ofertę. Złożenie wi
alternatywne lub oferty wariantowej, spo
danego Wykonawcę. Termin zwi
Maksymalną ilość punktów tj. 70 otrzyma Oferent, który zaproponuje najni
punktów w tym kryterium wyliczona 
dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, i
dół, 5-9 zaokrągla się w górę: 
 
C = Cn/Co x 70 pkt. 
 
gdzie: 
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
Cn – cena brutto najtańszej oferty, 
Co – cena brutto ocenianej oferty. 

 

b) Kryterium „do świadczenie” 
 
25 pkt - otrzyma oferent, który 
składania ofert dwie usługi lub wi
przeprowadzenie konkursów architektonicznych lub architektoniczno 
zasięgu ogólnokrajowym  

10 pkt - otrzyma oferent, który wykonał w okresie trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert jedną usługę obejmuj
konkursów architektonicznych lub architektoniczno 
ogólnokrajowym  

5 pkt - otrzyma oferent, który brał lub bierze czynny udział w postepowaniu 
zamówienia w oparciu o Ustawę
 

 

Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskan
kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma najwi
uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostan
łączną ilością punktów. 
 

Planowany termin realizacji usługi:

Część I – przygotowanie i ogłoszenie konkursu 
umowy. 
Część II – przeprowadzenie konkursu i ogłoszenie jego wyników 
ogłoszenia konkursu 

ć ę w PLN, podaną w kwocie brutto. Oferowana cena powinna  
 wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca ma prawo zło

żenie większej liczby ofert lub oferty zawierają
alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zło

. Termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert.
 punktów tj. 70 otrzyma Oferent, który zaproponuje najni

punktów w tym kryterium wyliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem, z dokładno
dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości 1

 

 punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, 

wiadczenie”  

otrzyma oferent, który wykonał w okresie trzech lat przed upływem terminu 
dwie usługi lub więcej, obejmujące swoim zakresem zorganizow

przeprowadzenie konkursów architektonicznych lub architektoniczno – 

otrzyma oferent, który wykonał w okresie trzech lat przed upływem terminu 
ą ę obejmującą swoim zakresem zorganizowanie i przeprowadzenie 

konkursów architektonicznych lub architektoniczno – urbanistycznych o zasi

otrzyma oferent, który brał lub bierze czynny udział w postepowaniu 
tawę PZP po 1 stycznia 2021 roku. 

 sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyj
kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą, łączną ilość

ą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskan

Planowany termin realizacji usługi: 

przygotowanie i ogłoszenie konkursu – do 1 miesiąca od daty podpisania

przeprowadzenie konkursu i ogłoszenie jego wyników – do 3 

 w kwocie brutto. Oferowana cena powinna  
 zamówienia. Wykonawca ma prawo złożyć  

kszej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania 
woduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 

 wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert. 
 punktów tj. 70 otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą cenę. Ilość 

szym wzorem, z dokładnością do 
ści 1-4 zaokrągla się w 

w okresie trzech lat przed upływem terminu 
ce swoim zakresem zorganizowanie i 

 urbanistycznych o 

otrzyma oferent, który wykonał w okresie trzech lat przed upływem terminu 
organizowanie i przeprowadzenie 

urbanistycznych o zasięgu 

otrzyma oferent, który brał lub bierze czynny udział w postepowaniu o udzielenie 

ś ą punktów w przyjętych 
ą ść punktów zostanie 

sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną 

ąca od daty podpisania 

3 miesięcy od daty 



 

 

 

 

Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiaj
al. Ks. J. Popiełuszki 3 lub poczt
do 15.11.2021 do godz. 15:00
 

Wynagrodzenie: 

Za wykonane usługi obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe.

Informacje dodatkowe: 
 
Zamawiający zastrzega sobie mo
ofertowego.Zamawiający zastrzega sobie mo
W przypadku uchylenia się Wykonawcy od zawarcia  umowy, Zamawiaj
prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spo
 
 
 
Załączniki: 

1. Wykaz wykonanych usług
2. Projekt umowy 

 

 

Miejsce oraz termin składania ofert: 

ć w siedzibie Zamawiającego, Kaliskie TBS Sp. z o.o., 62
Ks. J. Popiełuszki 3 lub pocztą elektroniczną: lokator@tbs.kalisz.pl

.11.2021 do godz. 15:00 

ązuje wynagrodzenie ryczałtowe. 

cy zastrzega sobie możliwość zmiany warunków niniejszego zapytania 
ący zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych.

ę Wykonawcy od zawarcia  umowy, Zamawiają

prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.

usług 

cego, Kaliskie TBS Sp. z o.o., 62-800 Kalisz, 
lokator@tbs.kalisz.pl w terminie 

 zmiany warunków niniejszego zapytania 
 przeprowadzenia negocjacji cenowych. 

 Wykonawcy od zawarcia  umowy, Zamawiający zastrzega sobie 
ród pozostałych ofert. 


