
 

 

Augustów, dnia 04.05.2022 r. 

ZP.271.6.2022 

- wszyscy wykonawcy - 
- strona internetowa zamawiającego - 

 
INFORMACJA 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Zamawiający - Gmina Miasto Augustów, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów, na podstawie  

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

z 2021 r. poz. 1129 ze zm..) dalej zwany „ustawa Pzp” informuje, że dokonano wyboru 

oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez 

prowadzenia negocjacji na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie Rynku Zygmunta 

Augusta w Augustowie” 

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w rozdziale 17 SWZ jest oferta 

złożona przez Wykonawcę: 

GREEN HOME SYLWIA ROGACKA, UL.LEŚNA 10, 16-423 BAKAŁARZEWO 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu na 

podstawie art. 226 ust 1 ustawy Pzp, wykonawca spełnił warunki udziału opisane w SWZ oraz 

jego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w SWZ. 

Ponadto, działając w oparciu o art. 253 ust. 1 pkt. 1) i 2) ustawy Pzp, Zamawiający informuje: 

1) o wykonawcach, którzy złożyli ofertę, punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łącznej punktacji: 

Część I: „Zagospodarowanie Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie – wprowadzenie pasa zieleni w 
przestrzeń placu” 

 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy 
Cena brutto 
[zł brutto] 

Długość okresu gwarancji 
na całość przedmiotu 

zamówienia (G) 

 
Liczba uzyskanych 

punkto w 

1. 

GREEN HOME SYLWIA ROGACKA 
UL.LEŚNA 10 

16-423 BAKAŁARZEWO 
NIP:8451751155 

417 054,04 zł 24 miesiące 

 
Cena- 60  pkt 

Gwarancja-20 pkt 
Suma- 80 pkt 

 

Część II: „Zagospodarowanie pięciu rabat w Parku RZA”  

 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy 
Cena brutto 
[zł brutto] 

Czas wykonania 
zamówienia (O) 

 
Liczba uzyskanych punkto w 

1. 

GREEN HOME SYLWIA ROGACKA 
UL.LEŚNA 10 

16-423 BAKAŁARZEWO 
NIP:8451751155 

148 307,00 2 miesiące 

 
Cena- 60  pkt 

Czas wykonania-20 pkt 
Suma- 80 pkt 

 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 

Z up. BURMISTRZA 

Zastępca Burmistrza 

Sławomir Sieczkowski 

         ............................................................    
 

podpis kierownika zamawiającego 


