
Wynik postępowania zaproszenia do udziału w negocjacjach w 
przedmiocie realizacji zamówienia pod nazwą „Wykonanie projektu 

aranżacji pomieszczenia na terenie siedziby Polskiego Rejestru Statków 
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku pod salę szkoleniowo-

konferencyjną oraz prac wykonawczych wraz z wyposażeniem sali w 
meble biurowe 

 

Zamawiający - Polski Rejestr Statków S.A. działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 08.10.2020 r. z późn. zm.) 
zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania zaproszenia do udziału w 
negocjacjach w przedmiocie wykonania zamówienia pod nazwą „Wykonanie projektu aranżacji 
pomieszczenia na terenie siedziby Polskiego Rejestru Statków Spółki Akcyjnej z siedzibą w 
Gdańsku pod salę szkoleniowo-konferencyjną oraz prac wykonawczych wraz z wyposażeniem 
sali w meble biurowe”, opublikowanego w dniu 02.04.2021r. na stronie Polskiego Rejestru 
Statków dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w/w zadania. 

 

Do wyznaczonego terminu składania ofert oferty złożyło 3 wykonawców. 

   
Numer oferty 

 
Nazwa i adres wykonawcy 

 
Spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu  

 
Decyzja o przyjęciu 

oferty 

 
 

1 

 
Tetris Poland Sp. z o.o.                        

Plac Europejski 1, 00-844 
Warszawa 

 
 

TAK 

  
 

 Oferta przyjęta 

    

 
 

2 

 
SML Sp. z o.o.                           

Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-
320 Gdańsk 

 
 

TAK 

 
 

Oferta przyjęta 

 
 

3 

 
LIDENSKAP Jakub Oliński                               
Leszczynowa 1/1, 62-030 

Luboń 

 
 

NIE 

 
 

Oferta odrzucona 

 
 

 

 



W prowadzonym postępowaniu zaproszenia do udziału w negocjacjach odrzucona została 
oferta nr 3 firmy: 

 
LIDENSKAP JAKUB OLIŃSKI 

Ul. Leszczynowa 1/1 

60-030 Luboń 

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty: 
 
Wykonawca nie dołączył do oferty formularza ofertowego kopii ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia oraz z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem przedmiotu 
zamówienia, na kwotę co najmniej 200.000,00zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), na 
warunkach określonych w treści wzoru umowy. W wyznaczonym przez zamawiającego 
terminie uzupełnienia dokumentów do dnia 22 kwietnia 2021 r. wykonawca nie uzupełnił w/w 
dokumentu potwierdzającego spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu, co stanowiło podstawę do odrzucenia oferty wykonawcy i wykluczenia go z 
przedmiotowego postępowania na podstawie Rozdziału V pkt 4 zaproszenia do udziału w 
negocjacjach. 
 

 

Kryterium oceny ofert: 

Oferty zostały ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami: 

cena – 50% 

termin realizacji - 25% 

doświadczenie oferenta - 25% 

Oferty nr 1 i 2 spełniły warunki udziału w postępowaniu zawarte w zaproszeniu nr 2/2021 do 
udziału w negocjacjach, w związku z czym w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert (50% cena 
(na zasadzie im niższa cena tym większa liczba punktów) oraz 25% termin realizacji (na zasadzie 
im wcześniejszy termin wykonania, tym większa liczba punktów) i 25% doświadczenia oferenta 
(na zasadzie im więcej wykonanych podobnych projektów tym więcej punktów wymienione 
oferty uzyskały następującą liczbę punktów: 
 

Kryterium ceny  

Pc = max 50pkt gdzie (1 oferta z najniższą ceną 50pkt, każda kolejna oferta cenowa 10 pkt 
mniej): 

Pc Tetris  - 50pkt 

Pc SML Mieszkania – 40 pkt 



 

Kryterium termin realizacji: 

Pt – max 25 pkt gdzie (termin realizacji wskazany przez Zamawiającego 25pkt, każdy późniejszy 
termin 5 pkt mniej) 

Pt Tetris – 25pkt 

Pt SML Mieszkania – 25 pkt 

 

Kryterium doświadczenie oferenta: 

Pd – max 25 pkt, gdzie (Oferent, który wykonał najwięcej aranżacji o przeznaczeniu 
szkoleniowo – konferencyjnym 25 pkt, każdy kolejny oferent z mniejszą liczbą wykonanych 
aranżacji o ww. przeznaczeniu 5 pkt mniej) 

Pd Tetris – 25pkt 

Pd SML Mieszkania – 10 pkt 

 

Punktacja łączna: 

Tetris Sp. z o.o. – 100pkt 

SML Mieszkania – 75 pkt 

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez firmę: 

 
Tetris Poland Sp. z o.o.                         

Plac Europejski 1 

00-844 Warszawa 

 

 

 
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił niniejsze informacje 
na swojej stronie internetowej. 
 
 


