
 

 

 Reguły, 3 stycznia 2023 r 

Nr sprawy: ZP.271.1.81.23.2022    

         Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu  

 

ZAWIADOMIENIE  

o wyborze najkorzystniejszej oferty/wyniku postępowania 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia Nr ZP.271.1.81.2022 pn. 
 

„Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych na terenie gminy 

Michałowice 2022-2023 r.-II”  

 

PODSTAWA PRAWNA: 

Ustawa z dnia 11 września  2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 

1710 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 1 złożonej przez: 

 

Adam Bujakiewicz „A&M Partners, Eko-Partner” 

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 18/237 

02-758 Warszawa 

 

Oferta spełniła wszystkie wymogi ustawy oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia i otrzymała 

liczbę punktów wynikającą z sumowania punktów za poszczególne kryteria: 

1) Oferowana cena całkowita brutto (60 %),  

2) Czas reakcji (40 %), 

Łączna liczba zdobytych punktów – 100,00. 

 

 

GMINA MICHAŁOWICE  
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 

05-816 Michałowice 
 

tel.:       22 350 91 91 

www.michalowice.pl 

 e-mail: sekretariat@michalowice.pl 

ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP 
 

 



 

 

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 

Czas reakcji 

Ranga 40 % 

       [pkt] 

Łączna liczba 
punktów 
uzyskanych za 
wszystkie kryteria 
oceny oferty: 

 

1 

Adam Bujakiewicz „A&M 

Partners, Eko-Partner” 

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 18/237 

02-758 Warszawa 
 

 
60,00 

 

 
40,00 

 

 
100,00 

 

 

 

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  

         /-/ Anna Fabisiak 

Z-ca Wójta Gminy Michałowice 

 

 

 

 

  

                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Marta Opłocka 
Referat: Zamówień Publicznych 
Tel.: 22 350 91 25 
 


