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Reguły, 18 lipca 2022 r 

 

Nr sprawy: ZP.271.1.34.16.2022    

         Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu  

 

ZAWIADOMIENIE  

o wyborze najkorzystniejszej oferty/wyniku postępowania 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia Nr ZP.271.1.34.2022 pn. 

 
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla nasadzeń drzew i zagonków 
owocowych na terenie gminy Michałowice” 
 

PODSTAWA PRAWNA: 

Ustawa z dnia 11 września  2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

1129  ze zm.), w dalszej treści zwana „ustawą Pzp.”. 

 

Zamawiający Gmina Michałowice działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp 

zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, w trybie podstawowym (bez przeprowadzenia negocjacji), o którym mowa 

w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, działając zgodnie z art. 239 ustawy Pzp dokonano wyboru 

najkorzystniejszej oferty nr 5 złożonej przez: 

Biuro Projektowe Agata Malinowska  
ul. Krasickiego 43  
24-100 Puławy  

 

Oferta spełniła wszystkie wymogi ustawy oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia i otrzymała 

ilość punktów wynikającą z sumowania punktów za poszczególne kryteria: 

 

1) Oferowana cena całkowita brutto (60 %),  

2) Doświadczenie Osób skierowanych do realizacji zamówienia (brygadzisty)  

 (40 %). 

Łączna liczba zdobytych punktów – 100,00. 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 

następujące oferty niepodlegające odrzuceniu (wraz z punktacją): 

 

 
Numer 
oferty 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko  
oraz adres Wykonawcy 

Kryterium nr 1 
Cena całkowita  
brutto  
Ranga 60 % 
    [pkt] 

Kryterium nr 2 
 Doświadczenie 
Osób skierowanych 
do realizacji 
zamówienia 
(brygadzisty)  
Ranga 40 % 
       [pkt] 

Łączna liczba 
punktów 
uzyskanych za 
wszystkie kryteria 
oceny oferty: 

 
1. 

Miejski Krajobraz Sp. z o.o. 
ul. Nowolipki 19A  
01-006 Warszawa 

 
43,20,00 

 

 
40,00 

 

 
83,20 
 

3. Biuro Projektowe Agata 
Malinowska  
ul. Krasickiego 43  
24-100 Puławy 

60,00 40,00 100,00 

 

Odrzucono z postępowania ofertę nr 2 Wykonawcy Archidena Mateusz Niebrzydowski  
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający 

odrzuca ofertę, jeżeli (…)   

3) jest niezgodna z przepisami ustawy; 

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

6) która nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami 

technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego”. 

 

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Urząd Gminy 

Michałowice.    

                                                                                                Z poważaniem 

z up. Wójta                                                                                              

Zastępca Wójta Gminy Michałowice 

                                                                                                  /-/ 

                                                                                                 Anna Fabisiak 

 

    

                                                                                              

 


