
STAROSTWO POWIATOWE
w WADOWICACH

3+·100 \\',Jd,\wicc, III. Batorego 2

tel. 33 / 873 42 00, fax 33 / 8232433
ww\\-.po\\-iatwatlowicki.pl

e-mail: biuro(.cpowio.ltwatluwicki.pl

NIZ.272.TP.l09.2021 Wadowice, 07.12.2021 L

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie ZADANIA NR 2

Dotyczy: Rewitalizacja parku dworskiego w Gorzeniu Górnym, gm. Wadowice wg dwóch zadań -
ZADANIE NR 2 Oczyszczenie nawierzchni alejek reprezentacyjnych i ścieżek komunikacyjnych
położonych na terenie kompleksu parkowego w Gorzeniu Górnym

Działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 L Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późno zm.) Zamawiający - tj. Starostwo Powiatowe w
Wadowicach, ul. Batorego~, 34-100 Wadowice, uprzejmie zawiadamia o wyniku postępowania:

ZADANIENR2
Oczyszczenie nawierzchni alejek reprezentacyjnych i ścieżek komunikacyjnych położonych na terenie
kompleksu parkowego w Gorzeniu Górnym
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Suma punktów

Cena
Skrócenie uzyskanych przez

Lp. Nazwa Wykonawcy 60%
terminu realizacji ofertę we

40% wszystkich
kryteriach

l
Usługi Transportowe Pośrednictwo Usługi Koparko - Ładowarkami

60 40 100
Andrzej Styrna, 34-106 Mucharz, Mucharz 15

2 "STOPIAJ(" Sławomir Stopa 34-124 Barwałd Średni 310 45,62 40 85,62

Za najkorzystniejszą w tym ZADANIU uznano ofertę firmy Usługi Transportowe Pośrednictwo Usługi
Koparko - Ładowarkami Andrzej Styrna, 34-106 Mucharz, Mucharz 15 - z ceną ryczałtową brutto
36.1 00,50 zł. Wykonawca skrócił termin realizacji zamówienia o 4 dni. Oferta Wykonawcy jest
najkorzystniejszą złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu, która spełnienia warunki i wymagania
Zamawiającego określone w specyfikacji warunków zamówienia. Oferta została oceniona, jako
najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert tj. cena - 60% uzyskując w tym
kryterium 60 pkt, Skrócenie terminu realizacji - 40 % uzyskując w tym kryterium 40 pkt, co daje w
sumie wynik we wszystkich kryteriach łącznie - 100 pkt.
Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.
Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.
Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcom odwołanie.
Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia 11
września 2019 L- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r poz. 1129 z późno zm)
Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp. Dokładną datę zawarcia umowy
Zamawiający uzgodni z wyłonionym Wykonawcą.
Dziękujemy za złożone w niniejszym postępowaniu oferty.

Otrzymują:
1 x Wykonawca partner6@op.pl
1 x Wykonawca Stopaslawomir88@gmai1.com
1 x aJa (AN)


