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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn. Obsadzenie oraz pielęgnacja rabat i konstrukcji 

kwiatowych na terenie Gminy Krynica-Zdrój w roku 2022 

 

 

INFORMACJA 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje o wyborze 

najkorzystniejszej oferty: 

 

 

I. w części 1 zamówienia pn. Obsadzenie oraz pielęgnacja rabat kwiatowych na terenie 

Gminy Krynica-Zdrój w roku 2022 

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  

w rozdziale XIII specyfikacji warunków zamówienia. 

Wybrana została oferta nr 2 złożona przez Konsorcjum: Zakład Ogrodniczy Budowa  

i konserwacja terenów zieleni inż. Remigiusz Jazic, Krynica-Zdrój oraz Dominik Jazic P.U.H. „DJ 

BIKE”, Krynica-Zdrój, 

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 219.996,00 zł brutto. 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Oferta Wykonawcy Konsorcjum: Zakład Ogrodniczy Budowa i konserwacja terenów zieleni inż. 

Remigiusz Jazic oraz Dominik Jazic P.U.H. „DJ BIKE”, spełnia wszystkie warunki wymagane 

przez Zamawiającego określone w specyfikacji warunków zamówienia i uzyskała największą 

liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XIII specyfikacji 

warunków zamówienia (Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium cena – 

znaczenie 100%). 
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Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), spełniająca wszystkie wymogi 

Zamawiającego. 

 

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert oraz łączną punktację: 

 

Nr 

oferty 

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo 

miejsce zamieszkania Wykonawcy 

Liczba 

punktów 

w kryterium 

cena 

Łączna liczba 

punktów 

2 

Konsorcjum: 

 

Zakład Ogrodniczy Budowa i konserwacja 

terenów zieleni 

inż. Remigiusz Jazic 

Krynica-Zdrój 

 

Dominik Jazic  

P.U.H. „DJ BIKE” 

Krynica-Zdrój 

100 100 

 

 

II. w części 2 zamówienia pn. Obsadzenie oraz pielęgnacja konstrukcji kwiatowych na 

terenie Gminy Krynica-Zdrój w roku 2022 

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  

w rozdziale XIII specyfikacji warunków zamówienia. 

Wybrana została oferta nr 1 złożona przez PARK ZIELENI Monika Król-Dziedziak, Powroźnik, 

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 96.120,00 zł brutto. 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Oferta Wykonawcy PARK ZIELENI Monika Król-Dziedziak, spełnia wszystkie warunki wymagane 

przez Zamawiającego określone w specyfikacji warunków zamówienia i uzyskała największą 

liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XIII specyfikacji 

warunków zamówienia (Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium cena – 

znaczenie 100%). 

Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 239 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), spełniająca wszystkie wymogi 

Zamawiającego. 
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Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert oraz łączną punktację: 

 

Nr 

oferty 

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo 

miejsce zamieszkania Wykonawcy 

Liczba 

punktów 

w kryterium 

cena 

Łączna liczba 

punktów 

1 

PARK ZIELENI 

Monika Król-Dziedziak 

Powroźnik 

100 100 
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