
 

 

Nr referencyjny postępowania: 

DOiK.25.1.5.2022                                                                    

Opinogóra Górna, dnia 12.09.2022 r. 

 

Zamawiający: 

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 

ul. Zygmunta Krasińskiego 9 

06-406 Opinogóra Górna    

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej  oferty  

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na zadanie pn.: 

„Prace pielęgnacyjno – zabezpieczające parku w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze”  

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00300805/01 z dnia 2022-08-10 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Zamawiający informuje o wyborze 

oferty najkorzystniejszej, za którą  uznano ofertę nr 2, złożoną przez  Grzegorz Bobola Arbo-Bob, 

Niebieszczany 434, 38-500 Sanok. 

Zgodnie z treścią art. 263 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2022 

r. poz. 1710), – dalej ustawa Pzp – Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (…) Zamawiający 

może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 

wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę (…). 

W związku z faktem, iż Wykonawca Pielęgnacja Drzew Piotr Kamiński os. Sikorskiego 9d/4, 44-

240 Żory, którego oferta została wybrana poprzednio jako najkorzystniejsza (Informacja o wyborze z 

dnia 30.08.2022 r.) odstąpił od zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający 

dokonał  ponownego badania i oceny kolejnej oferty spośród ofert pozostałych i wybrał ponownie ofertę 

najkorzystniejszą.   

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie 

podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert 

określonych w SWZ spośród pozostałych ofert. 

 Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja, a także 

oferty odrzucone: 

Nr 

oferty 
Nazwa Wykonawcy i adres Punktacja oferty/odrzucenie  



 

1 

Usługi Ogrodnicze Elitelas sp. z o.o. 

Durdy 141, 39-450 Baranów 

Sandomierski 
OFERTA ODRZUCONA 

2 
Grzegorz Bobola Arbo-Bob 

Niebieszczany 434, 38-500 Sanok  

1) cena – 60 punktów, 

2) termin gwarancji – 40 punktów, 

Razem punkty –  100 pkt 

3 
Pielęgnacja Drzew Piotr Kamiński 

os. Sikorskiego 9d/4, 44-240 Żory 
Wykonawca odstąpił od podpisania umowy 

4 

Zakład Urządzania i Utrzymania 

Zieleni Józef Przywoźny Adrianna 

Konczanin, ul. Plebiscytowa 22, 14-100 

Ostróda 

1) cena –  52,48 punktów, 

2) termin gwarancji –  10 punktów, 

Razem punkty – 62,48 pkt 

5 

GARDENWORK Artur Szczudło 

Osiedle Wandy 32/33c, 31-907 

Kraków 

1) cena –  47,26 punktów, 

2) termin gwarancji –  40 punktów, 

Razem punkty – 87,26 pkt 

 

 

 

 

Treść dokumentu zatwierdzam: 

 

 

/-/ Roman Kochanowicz  

DYREKTOR MUZEUM ROMANTYZMU  

W OPINOGÓRZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


