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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o którym mowa 

w art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - dalej ustawa Pzp. 

 
Zamawiający  

  Gmina Łomianki 
05 – 092 Łomianki, 

 ul. Warszawska 115 
tel. 22 888 98 05   

 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: 

 
„Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego 

przy Jeziorze Fabrycznym z okresem realizacji 1.01.2023 r. - 31.12.2024”. 

 

Część I przedmiotu zamówienia - „Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki  
oraz utrzymanie małych obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej  
i utrzymaniu porządku, tj. ławek ulicznych oraz koszy, w latach 2023 - 2024”. 

 
wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę: 

 
BYŚ - Wojciech Byśkiniewicz  

ul. Arkuszowa 43  

01-934 Warszawa 

 

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana Oferta uzyskała najwyższą sumę punktów w kryteriach 
oceny ofert, a Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu określone  
przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ. Działając zgodnie z zapisem  
art. 253 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu 
złożono 2 oferty, które uzyskały nw. ilość punktów w kryteriach oceny ofert. 
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Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Liczba pkt  
w 

kryterium  
cena 

Liczba pkt  
w 

kryterium 
termin 

płatności 
faktury 

Liczba pkt  
w kryterium 

Czas 
przystąpienia do 
interwencyjnych 

prac 
porządkowych 

Łączna 
liczba 

punktów 
w 

kryteriach 
oceny ofert 

1.  

Zakład Zieleni Sp. z o.o. 
ul. Wólczyńska 133 
bud. 7 lok. 115, 01-919 
Warszawa 

46,80 20,00 

 
20,00 86,80 

2.  

BYŚ - Wojciech 
Byśkiniewicz  
ul. Arkuszowa 43  
01-934 Warszawa 

60,00 20,00 
 

20,00 100,00 
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