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SIM SMS Sp. z o.o. 

ul. Adolfa Dygasińskiego 126 

28-300 Jędrzejów 

 

 

Jędrzejów 09.06.2022 r. 

 

Znak sprawy: SIM.271.1.2022 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na 

„Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz ze szczegółową 

koncepcją architektoniczno-budowlaną oraz oszacowaniem kosztów prac projektowych 

i robót budowlanych w ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego 

pn. Budowa budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na 

terenie siedmiu gmin będących wspólnikami Spółki” ogłoszonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych w dniu 10.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00152304/01 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

1. Zamawiający, działając na podstawie art. 239 oraz art. 253 ustawy  z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129  z późn. zm.) - zwanej 

dalej ustawą Pzp, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą 

ofertę dla CZĘĆI I, II, III, IV, V, VI i VII przedmiotu zamówienia złożona przez wykonawcę 

BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą Al. Jerozolimskie 155 lok. U3, 

02-326 Warszawa 

 

2. Uzasadnienie wyboru: 

W przedmiotowym postępowaniu do terminu składania ofert wpłynęły 3 ofert. Wykonawca, 

którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą dla wszystkich części przedmiotu zamówienia, 

spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

Oferta najkorzystniejsza uzyskała najwyższe ostateczne ilości punktów, dla wszystkich części 

przedmiotu zamówienia, na podstawie  kryteriów oceny ofert określonych przez 

zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia.  

 

3. Wykaz Wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone, wraz z punktacja 

przyznaną ofertom: 
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a) CZĘŚĆ I - Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) wraz z koncepcją 

architektoniczną oraz oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla 

dwóch zadań planowanych do realizacji na terenie Gminy Jędrzejów 

 

 

L.p. 

 

Firma (nazwa) oraz adres 

Wykonawcy 
Kryteria oceny ofert wraz z punktacją 

Łączna 

punktacja 

1 

BBC Best Building Consultants 

Sp. z o.o. Sp.k.,                          

Al. Jerozolimskie 155 lok. U3,     

02-326 Warszawa 

Cena brutto  60,00 pkt 

100,00 pkt 

Doświadczenie zawodowe osoby 

projektanta 
30,00 pkt 

Skrócenie terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia 
10,00 pkt 

 

b) CZĘŚĆ II – Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) wraz                    

z koncepcją architektoniczną oraz oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót 

budowlanych dla zadania planowanego do realizacji na terenie Gminy Klucze, polegającego 

na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach  o nr ewid. 81/16  

i 81/18 obręb 121204_2.0006 Jaroszowiec, jednostka ewidencyjna Klucze, powiat olkuski, 

województwo małopolskie 

 

 

L.p. 

 

Firma (nazwa) oraz adres 

Wykonawcy 
Kryteria oceny ofert wraz z punktacją 

Łączna 

punktacja 

1 

BBC Best Building Consultants 

Sp. z o.o. Sp.k.,                          

Al. Jerozolimskie 155 lok. U3,     

02-326 Warszawa 

Cena brutto  60,00 pkt 

100,00 pkt 

Doświadczenie zawodowe osoby 

projektanta 
30,00 pkt 

Skrócenie terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia 
10,00 pkt 

 

c) CZĘŚĆ III – Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) wraz                    

z koncepcją architektoniczną oraz oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót 

budowlanych dla zadania planowanego do realizacji na terenie Gminy Końskie, polegającego 

na budowie pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach o nr ewid. 975/137 

i 6265/5 obręb 260503_4.0002 obręb 2, jednostka ewidencyjna 260503_4 Końskie - miasto, 

powiat konecki, województwo świętokrzyskie. 

 

 

L.p. 

 

Firma (nazwa) oraz adres 

Wykonawcy 
Kryteria oceny ofert wraz z punktacją 

Łączna 

punktacja 

1 

BBC Best Building Consultants 

Sp. z o.o. Sp.k.,                          

Al. Jerozolimskie 155 lok. U3,     

02-326 Warszawa 

Cena brutto 60,00 pkt 

100,00 pkt 

Doświadczenie zawodowe osoby 

projektanta 
30,00 pkt 

Skrócenie terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia 
10,00 pkt 

2 

BLANK ARCHITEKCI  

Sp. z o.o., 

ul. Bankowa 1 lok. 4, 

 41-800 Zabrze 

Cena brutto 24,29 pkt 

54,29 pkt 

Doświadczenie zawodowe osoby 

projektanta 
30,00 pkt 

Skrócenie terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia 
0,00 pkt 
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d) CZĘŚĆ IV – Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) wraz                    

z koncepcją architektoniczną oraz oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót 

budowlanych dla zadania planowanego do realizacji na terenie Gminy Małogoszcz, 

polegającego na budowie jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce o nr 

ewid. 2629/117 obręb 0001 Małogoszcz 1, jednostka ewidencyjna 260203_4 Małogoszcz - 

miasto, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie. 

 

 

L.p. 

 

Firma (nazwa) oraz adres 

Wykonawcy 
Kryteria oceny ofert wraz z punktacją 

Łączna 

punktacja 

1 

BBC Best Building Consultants 

Sp. z o.o. Sp.k.,                          

Al. Jerozolimskie 155 lok. U3,     

02-326 Warszawa 

Cena brutto  60,00 pkt 

100,00 pkt 

Doświadczenie zawodowe osoby 

projektanta 
30,00 pkt 

Skrócenie terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia 
10,00 pkt 

 

e) CZĘŚĆ V – Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) wraz                    

z koncepcją architektoniczną oraz oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót 

budowlanych dla dwóch zadań planowanych do realizacji na terenie Gminy Sędziszów 

 

 

L.p. 

 

Firma (nazwa) oraz adres 

Wykonawcy 
Kryteria oceny ofert wraz z punktacją 

Łączna 

punktacja 

1 

BBC Best Building Consultants 

Sp. z o.o. Sp.k.,                          

Al. Jerozolimskie 155 lok. U3,     

02-326 Warszawa 

Cena brutto  60,00 pkt 

100,00 pkt 

Doświadczenie zawodowe osoby 

projektanta 
30,00 pkt 

Skrócenie terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia 
10,00 pkt 

 

f) CZĘŚĆ VI –Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) wraz                    

z koncepcją architektoniczną oraz oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót 

budowlanych dla zadania planowanego do realizacji na terenie Gminy Staszów, polegającego 

na budowie jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach o nr ewid. 5921/60 

i 5921/62 obręb 0001 Staszów, jednostka ewidencyjna 261207_4 Staszów - miasto, powiat 

staszowski, województwo świętokrzyskie 

 

 

L.p. 

 

Firma (nazwa) oraz adres 

Wykonawcy 
Kryteria oceny ofert wraz z punktacją 

Łączna 

punktacja 

1 

BBC Best Building Consultants 

Sp. z o.o. Sp.k.,                          

Al. Jerozolimskie 155 lok. U3,     

02-326 Warszawa 

Cena brutto  60,00 pkt 

100,00 pkt 

Doświadczenie zawodowe osoby 

projektanta 
30,00 pkt 

Skrócenie terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia 
10,00 pkt 

 

c) CZĘŚĆ VII – Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) wraz                  

z koncepcją architektoniczną oraz oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót 

budowlanych dla czterech zadań planowanych do realizacji na terenie Gminy Zawiercie 
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L.p. 

 

Firma (nazwa) oraz adres 

Wykonawcy 
Kryteria oceny ofert wraz z punktacją 

Łączna 

punktacja 

1 

BBC Best Building Consultants 

Sp. z o.o. Sp.k.,                          

Al. Jerozolimskie 155 lok. U3,     

02-326 Warszawa 

Cena brutto 60,00 pkt 

100,00 pkt 

Doświadczenie zawodowe osoby 

projektanta 
30,00 pkt 

Skrócenie terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia 
10,00 pkt 

2 

BLANK ARCHITEKCI  

Sp. z o.o., 

ul. Bankowa 1 lok. 4, 

 41-800 Zabrze 

Cena brutto 40,42 pkt 

70,32 pkt 

Doświadczenie zawodowe osoby 

projektanta 
30,00 pkt 

Skrócenie terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia 
0,00 pkt 
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