
Sucha Rzeczka, dnia 29.07.2021 roku

Znak spr.: SA.270.16.6.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem 
jest: Nawożenie i wapnowanie użytków zielonych na terenie Nadleśnictwa Płaska w Żylinach w 
ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” – II postępowanie zarejestrowanego w 
Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem: 2021/BZP 00113889/01 z dnia 14.07.2021r.

Na podstawie art. 253 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2019 poz. 2019.) zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego, znak spr.: SA.270.16.6.2021, pod nazwą: 

Nawożenie i wapnowanie użytków zielonych na terenie Nadleśnictwa Płaska w Żylinach w 
ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” – II postępowanie

kod CPV: 77000000-0 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie, prowadzonym 

przez Zamawiającego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płaska w 

Żylinach, w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1,  wybrano:

Ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: 
Zakład Usług Leśnych „JODŁA”, Jan Doroszkiewicz, Krasne 63, 16-315 Lipsk.  Cena oferty wynosi 34 

830,00 zł brutto (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści złotych 00/100), w tym 

podatek VAT w wysokości: 2 580,00 zł.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom

Numer oferty i nazwa 
Wykonawcy

Kryterium 1 
Cena/koszt 

Wartość 
oferty

Liczba 
punktów w 
kryterium 

cena

Kryterium 2 
Termin 

płatności

Liczba 
punktów w 
kryterium 

Termin 
płatności

Łączna 
punktacja

Oferta nr 1 - Zakład Usług 
Leśnych „JODŁA”, Jan 
Doroszkiewicz, Krasne 63, 16-315 
Lipsk

34 830,00 zł 60,00 14 dni 20,00 80,00

Liczba ofert odrzuconych – 0 

Liczba wykonawców wykluczonych z postępowania – 0.



Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru:

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Podstawą 

dokonanego wyboru jest art. 239 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. 2019 poz 2019 ze zm.) i na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert (cena - 60 % oraz Termin 

płatności - 40 %) otrzymała ilość punktów (80 pkt). Wpłynęła 1 ważna oferta.

Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, umowa z wybranym Wykonawcą 

może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

   Zatwierdził:

   /podpisano elektronicznie/ 

  Zastępca Nadleśniczego

  mgr inż. Ścibor Zawiślak

 

Otrzymują:

1. Zakład Usług Leśnych „JODŁA”, Jan Doroszkiewicz, Krasne 63, 16-315 Lipsk 

2. Tablica ogłoszeń w/m,

3. Platforma zakupowa OPEN NEXUS 



4. a/a.
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