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I. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie zaprojektowania  

(z wizualizacją) inwestycji przebudowy i adaptacji pomieszczeń biurowych oraz 

poczekalni w budynku administracyjnym WORD w Toruniu. 

2. Przedmiot zamówienia polegał będzie na: 

2.1.1. I ETAP - zaadoptowanie istniejących dwóch pomieszczeń biurowych w jedną salę 

komputerową z 20 stanowiskami komputerowymi: 

a) Wykonanie projektu z wizualizacją, zawierającego propozycję rozkładu i montażu 

nowego wyposażenia w tym koloru i rodzaju farb, posadzki, mebli, instalacji 

elektrycznej, teleinformatycznej, oświetlenia, stolarki drzwiowej, rozmieszczenia 

stanowisk komputerowych; 

b) Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej; 

2.2. II ETAP – zaadaptowanie holu w poczekalnie: 

a) Wykonanie projektu graficznego z wizualizacją, zawierającego propozycję montażu 

nowego wyposażenia w tym koloru i rodzaju farb, posadzki, instalacji elektrycznej, 

oświetlenia, stolarki drzwiowej; 

b) Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej; 

2.3. III ETAP – zaadoptowanie sali komputerowej w pomieszczenie biurowe: 

c) Wykonanie projektu graficznego z wizualizacją, zawierającego propozycję montażu 

nowego wyposażenia w tym koloru i rodzaju farb, posadzki, instalacji elektrycznej, 

oświetlenia, stolarki drzwiowej, rozmieszczenia stanowisk pracy; 

d) Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej; 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zadania w pełnym zakresie. 

4. Złożenie oferty równoznaczne jest z zaakceptowaniem istniejącego stanu. 

5. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami umowy. 

6. Parametry techniczne jak wymiary przedmiotu zamówienia zostały określone  

w Załączniku nr 1 – rysunek techniczny – rzut kondygnacji 

7. Zamawiający wymaga aby do oferty został załączony szczegółowy kosztorys 

inwestorski z opisem poszczególnych prac wraz z ich wyceną. 
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II. Sposób opakowania i dostarczenia oferty. 

Ofertę należy przesłać do dnia 15 kwietnia 2022 roku, godz. 12:00 na adres mailowy: 

kierownik.administracja@word.torun.pl lub pocztowy: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Toruniu 

ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń 

z dopiskiem: 

„Wykonanie projektu przebudowy i adaptacji pomieszczeń biurowych  

oraz poczekalni WORD w Toruniu.” 

 

III. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej. 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne  
z przepisami prawa, opisem przedmiotu. 

2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie następujących kryteriów: 
 

1.  Cena  90 % 

2. Termin wykonania 10 % 

3. Łącznie 100% 

 
 
3. Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 
E = C + T 
Gdzie: 
E – łączna liczba punktów, jakie uzyskała oferta. 
C – liczba punktów w kryterium – cena. 
T – liczba punktów w kryterium termin. 
 
3.1. Punktacja w poszczególnych kryteriach: 
 
3.1.a. 
Kryterium – cena: 
C = Cn/Cb x 90% x 100 
Gdzie: 
Cn –najniższa cena oferty brutto 
Cb – cena brutto oferty badanej 

mailto:administracja@word.torun.pl
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3.1.b. 
 
Kryterium – termin wykonania  
Maksymalna ilość punktów za kryterium termin wykonania wynosi 10 pkt. 
Zamawiający nie dopuszcza dłuższego terminu realizacji zadania niż 3 miesiące. 
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę terminu realizacji dłuższego niż 3 miesiące 
oferta zostanie odrzucona. 
 
Punktacja: 
Powyżej 3 miesięcy - 0 punktów; 
Od 2do 3 miesięcy - 4 punkty; 
Od 1 do 2 miesięcy - 8 punkty; 
Do 1 miesiąca - 10 punktów; 
 
4. Ocena ofert w powyższych kryteriach odbywać się będzie na podstawie informacji 
podanych przez Wykonawcę w przesłanej ofercie. 
 

Zamawiający informuję, że nabór ofert/y nie jest jednoznaczny z koniecznością wyboru 

oferenta i podpisaniem umowy. 
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