
Ostróda, dnia 04.10.2022 r. 
ZP.2610.19.2022.BŻ 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
Dotyczy: postępowania pn. „Utrzymanie zieleni na terenie działania Zarządu Dróg 

Powiatowych w Ostródzie na rok 2022” z podziałem na części,  
znak ZP.2610.19.2022.MT. 

 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62 A, 14-100 Ostróda na podstawie 

art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022.1710 

ze zm., dalej: uPzp) udostępnia informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 uPzp,  

tj. o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Utrzymanie zieleni na terenie 

działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2022” z podziałem na części: 

 
Część Nr 1: „Formowanie koron drzew teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu” 

Uzasadnienie faktyczne: 

Po dokonaniu oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu i badaniu czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 

złożoną przez Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni Józef Przywoźny Adrianna Konczanin,  

ul. Plebiscytowa 22, 14-100 Ostróda. 

Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania  

i otrzymała najwyższą łączną punktację- 100,00 pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych 

kryteriach oceny ofert: cena – 60,00 pkt, czas wykonania zadania - 40,00 pkt. 

Ponadto w postępowaniu jw. wpłynęła następująca oferta: 

- nr 2 złożona przez „WITAND” Firma Handlowo – Usługowa Andrzej Horyd,  

ul. J. Piłsudskiego 51/2, 82-500 Kwidzyn. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny 

ofert: cena – 45,00 pkt, czas wykonania zadania – 40,00 pkt. Łączna punktacja:  

85,00 pkt. 

Uzasadnienie prawne: 

Na podstawie art. 239 ust 1 uPzp Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę  

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. 

 
Część Nr 2: „Frezowanie karp na terenie działania Obwodów Drogowych nr 1 i nr 2” 

Uzasadnienie faktyczne: 

Po dokonaniu oceny oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu i badaniu czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 

złożoną przez Piotr Stańczak „STANDREW” Wyrąb cięcia pielęgnacyjne drzew, Uzdowo 6,  

13 214 Uzdowo. 

Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania  

i otrzymała najwyższą łączną punktację- 100,00 pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych 

kryteriach oceny ofert: cena – 60,00 pkt, czas wykonania zadania - 40,00 pkt. 

Uzasadnienie prawne: 

Na podstawie art. 239 ust 1 uPzp Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę  

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. 

 

Planowany termin podpisania przedmiotowych umów wyznacza się na dzień 11.10.2022 r. 

 

Z poważaniem 
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