
 

 

Płock, dnia 31.05.2022 roku 
ZUM/2/ZP/2022               

     
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na 
podstawie art. 275 pkt 2 pod nazwą:  Usługi w zakresie prac porządkowych i konserwacji 
zieleni. 
 
Zamawiający Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” Zakład Budżetowy na podstawie art. 253 
ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U z 2021r., 
poz. 1129 ze zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza 
została wybrana oferta złożona przez: 
 
- dla części 4 
Grażyna Fortas, ul. Wyszogrodzka 24/3 m.8, 09-400 Płock 
Cena brutto za 1 godzinę: 19,70 zł 
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie prac porządkowych 
i konserwacji zieleni: 64 miesiące doświadczenia zawodowego 
 
Oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z SWZ oraz ustawą Pzp. Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Jedyna oferta złożona dla danej części postępowania. 
 
- dla części 5 
Andrzej Bandura, ul. Pszczela 7/44, 09-400 Płock 
Cena brutto za 1 godzinę: 19,70 zł 
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie prac porządkowych 
i konserwacji zieleni: 76 miesięcy doświadczenia zawodowego 
 
Oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z SWZ oraz ustawą Pzp. Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Jedyna oferta złożona dla danej części postępowania. 
 
- dla części 6 
Zofia Barbara Pietras, Kleniewo 11, 09-230 Bielsk 
Cena brutto za 1 godzinę: 19,70 zł 
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie prac porządkowych 
i konserwacji zieleni: 64 miesiące doświadczenia zawodowego 
 
Oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z SWZ oraz ustawą Pzp. Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Jedyna oferta złożona dla danej części postępowania. 
 
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę: 
 

1) Maria Niździńska, ul. Czwartaków 2/4, 09-400 Płock 
Część 2 
Cena brutto za 1 godzinę: 19,70 zł 
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie prac porządkowych 
i konserwacji zieleni: 14 miesięcy 3 tygodnie doświadczenia zawodowego 
 
Oferta odrzucona. 
 



 

 

2) Grażyna Fortas, ul. Wyszogrodzka 24/3 m.8, 09-400 Płock 
Część 4 
Cena brutto za 1 godzinę: 19,70 zł 
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie prac porządkowych 
i konserwacji zieleni: 64 miesiące doświadczenia zawodowego 
 

3) Ryszard Piasecki, ul. Sienkiewicza 20/11, 09-400 Płock 
Część 3 
Cena brutto za 1 godzinę: 19,70 zł 
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie prac porządkowych 
i konserwacji zieleni: 40 miesięcy doświadczenia zawodowego 
 
Oferta odrzucona. 
 

4) Andrzej Bandura, ul. Pszczela 7/44, 09-400 Płock 
Część 5 
Cena brutto za 1 godzinę: 19,70 zł 
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie prac porządkowych 
i konserwacji zieleni: 76 miesięcy doświadczenia zawodowego 
 

5) Zofia Barbara Pietras, Kleniewo 11, 09-230 Bielsk 
Część 6 
Cena brutto za 1 godzinę: 19,70 zł 
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie prac porządkowych 
i konserwacji zieleni: 64 miesiące doświadczenia zawodowego 
 

6) Anna Bąkowicz, ul. Kredytowa 3/21, 09-400 Płock 
Część 7 
Cena brutto za 1 godzinę: 19,70 zł 
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie prac porządkowych 
i konserwacji zieleni: 2 tygodnie doświadczenia zawodowego 
 
Oferta odrzucona. 
 

7) Barbara Radzikowska, ul. Pszczela 3/145, 09-400 Płock 
Część 8 
Cena brutto za 1 godzinę: 19,70 zł 
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie prac porządkowych 
i konserwacji zieleni: 44 miesiące doświadczenia zawodowego 
 
Oferta odrzucona. 
 
W części 1 i 9 przedmiotowego postępowania nie złożono żadnej oferty. 
 
 

       

W zastępstwie Dyrektora  
 

Dorota Tokarska 
Zastępca Dyrektora  

ds. rozliczeń finansowych 
 


