
INFORMACJA - ROZSTRZYGNIĘC[E
POSTĘPO\\ANIA O UDZIELENIE ZAi\IÓWIENIA PUBLICZNEGO

I. Nazwa Zamawiającego:
Pre:ydent Miasta Legnicy działając)' li' imieniu Gminy Legnica

2. Okrcślenie przedmiotu zamówicnia :
" Odtworzenie :abytkowego :ało::'enia Parku Miejskiego \li Legnic)' :nis:c:onego \li wyniku pr:ejścia huraganu \I' dniu 23. 07.20091' - :akup dr:e\l'''.
Nr sprawy: /M 34/-4/7/20/0

3. Tryb postępowania (podstawa prawna) :
przetarg nieograniczony - art. /0 ust.! oraz art. art. 39-46 ustawy P:p; kategoria - dostawa.

7. Uzasadnienie wyboru naj korzystniejszej oferty(Wykonawcy)/ ullie'll'ażnienia* :
Wykonawca spełnił wszystkie warunki specyfikacji istotnych warunków wmówienia oraz zaproponował najkorzystniejszą cenę realizacji zamówienia.

10. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej.
Uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. " Odtworzenie
zabytkowego założenia Parku Miejskiego w Legnicy zniszczonego w wyniku przejścia huraganu w dniu 23.07.2009r zakup drzew"
na Wykonawcę ww. zamówienia wybrano firmę "PARK-M" Sp. z 0.0., ul. Piaski 12,33-340 Stary Sącz za cenę 608780,00 zl brutto. Wykonawca spełnił wszystkie warunki siwz
i uzyskał punkty jak niżej:

Punktacja oferty
Nr Nazwa (firma) lub nazwisko, siedziba i adres Streszczenie oceny w poszczególnych kryteriach oceny Łączna punktacja oferty

oferty wykonawcy i porównania oferty ofert

BOOT & HORTORUS Sp. z 0.0.
Oferta spelnia wszystkie warunki siwz.

ul. StrużaIlska 61 Kryterium: 4[8,45 pkt
I Kąty W<;:gierskic, 05-126 Nicporęt 608.780,00 cena - 83,69 pkt (5 x 83,69 pkt)

727.385,49 x 100 % x IOOpkt = 83,69 pkt

2 OFERTA WYCOFANA
------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- ------------------------------------------------



..PARK-M" Sp. z 0.0.
Oferta spełnia wszystkie warun ki siwzo

3 ul. Piaski 12 Kryterium: 500 pkt

33-340 Stary Sącz
608.780.00 cena - 100 pkt (5 x 100 pkt)
608.780.00 x I00 % x IOOpkt = 100 pkt

4 OFERTA WYCOFANA
------------------------------------------ ------------------ ---------------------------------------------- ------------------------------------------------

Szkólka Dużych DrzelV Anna Malik Oferta spełnia wszystkie warunki siwzo 335,45 pkt

5 ul. Piekarska 44 Kryterium: (5 x 67,09 pkt)

96-320 MszczonólV
608.780.00 cena - 67,09 pkt
907.465.29 x I00 % x IOOpkt = 67.09 pkt

Przedsiębiorstwo Produkcyjno l IandlolVo - Oferta spełnia wszystkie warunki siwz.
276,25 pktUsługowe ,.Drew-smol" Kryterium:

6 ul. Hołdunowska 77 608.780.00 cena - 55,25 pkt (5 x 55,25 pkt)

43-[43 Lędzinv [ . 101.805,63 x I00 % x IOOpkt= 55,25 pkt
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust l
pkt 2 ) ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29.01.2004r. ( Dz. U nr 113 , poz. 759-
z późniejszymi zmianami) ---------------------------------------------- ------------------------------------------------

cyt. " ... J. Za/llawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
(.o.J 2) jej treść nie odpowiada treści

Grąbczewscy - r lurlowa Sprzedaż Roś[in specyfikacji istotnych warunków
zamówienia ... " Wykonawca nie wycenił7 ul. Kwitnąca 10

05-504 Złotokłos, Runów pełnego zakresu zamówienia, brak wyceny
10 sztuk drzew, wymaganych przez
Zamawiającego zgodnie z modyfikacją siwz
z dnia 17.1 1.20 lOr. - pismo IM 341-
4/6/2010 z dnia 17.11.2010r. oraz
"Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia" BZP
nr 372818-2010 z dnia 17.11.2010r.

Palmett- Markowe Ogrody S.c. Oferta spełnia wszystkie warunki siwzo
457,20 pktMarek Stefański, Bartłomiej Gacparski Kryterium:

8 ul. Arbuzowa 14 m 26 608.780,00 cena - 91,44 pkt (5 x 91,44 pkt)

02-747 Warszawa 665.741,02 x[OO%x rOOpkt= 91,44 pkt

Bodnar Green Plants Sp. z 0.0.
Oferta spełnia wszystkie warunki siwzo

431,65 pktKryterium:
9 ul. Parkowa 7

608.780.00 cena - 86,33 pkt (5 x 86,33,06 pkt)
Rogoźnica, 58- I50 Strzegom 705. [88,00 x 100 % x 100pkt = 86,33 pkt

Szkółka Drzew i Krzewów Marek Gurgu[
Oferta spełnia wszystkie warunki siwz.

406,55 pktKryterium:
10 ul. Cechowa 127 A

608.780.00 cena-81,31 pkt (5 x 81,31 pkt)
30-685 Kraków 748.670,00 xlOO%x [00pkt=81,3[ pkt

godnie z art. 92 ust l pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust I pkt 2) ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta
po 05.1202010r.


