
INFORMACJA – ROZSTRZYGNI ĘCIE 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Nazwa Zamawiającego : Prezydent Miasta Legnicy działający w imieniu Gminy Legnica. 
 
2. Określenie przedmiotu zamówienia :   
     Odtworzenie zabytkowego załoŜenia Parku Miejskiego w Legnicy zniszczonego w wyniku przejścia huraganu  

w dniu 23.07.2009r – zakup  krzewów  wraz z ich wysadzeniem”. 
 
3. Numer sprawy :  IM.271.8.2011 

 
4. Tryb postępowania (podstawa prawna) : 

przetarg nieograniczony -  art.10 ust.1 oraz art.art.39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych 
     (Dz. U.  Nr 113  z 2010r, poz.  759- ze zmianami);  kategoria – dostawa. 
 
5. Liczba złoŜonych ofert : 3 
 
6. Data rozstrzygnięcia/ uniewaŜnienia postępowania*  :  18.04.2011r. 
 
7. Cena wybranej oferty :   189.985,25  zł  brutto 
 
8. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty(Wykonawcy)/ uniewaŜnienia* :  

Wykonawca spełnił wszystkie warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zaproponował najkorzystniejszą  
cenę realizacji zamówienia.   

 
9. Nazwa (firma) wybranego Wykonawcy : Park-M Sp. z o.o. 
 
10. Adres : ul. Piaski 12,  33—340  Stary Sącz  

 
       11. Streszczenie oceny i porównania złoŜonych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej. 

      Uprzejmie informuję, Ŝe po analizie złoŜonych w ww. postępowaniu ofert  na wykonawcę ww. zamówienia wybrano 
firmę: Park-M Sp.  z o.o., ul. Piaski 12,  33-340 Stary Sącz za cenę 189.985,25  zł brutto Wykonawca spełnił wszystkie 
warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz proponując najkorzystniejszą cenę realizacji zamówienia  
uzyskał  liczbę punktów jak niŜej: 
 

Nr 
oferty 

 
Nazwa (firma) lub nazwisko, siedziba 

i adres wykonawcy 

 
Streszczenie oceny  
i porównania oferty 

 

Punktacja oferty  
w poszczególnych 
kryteriach oceny 

ofert 

 
Łączna 

punktacja 
oferty 

 
1. 
 

 
Park-M Sp. z o.o. 
 ul. Piaski 12 
33 -340 Stary Sącz  
 
 

Wykonawca spełnił 
wszystkie warunki siwz 

 
189.985,25 
189.985,25  x 100 % x100pkt =100 pkt 

Kryterium :  
cena –  100  pkt 

  
400  pkt 

(4x100 pkt ) 
 
 

 
2. 

Gospodarstwo Szkółkarskie  
mgr inŜ. Henryk Hinca 
Dobrzyca ul. Baśniowa 1 
64-930 Szydłowo 

Wykonawca na podstawie art. 22  
ust 2  pkt 4)  ww. ustawy Pzp został 
wykluczony z postępowania   
cyt. „ …2. Z postępowania o 
udzielenie  zamówienia wyklucza się 
(…) wykonawców, którzy:(…) 4) nie 
wykazali spełniania warunków udziału 
w postępowaniu…”  i na podstawie 
art. . 22 ust 4 oraz art. 89 ust 1  
pkt  5)  oferta została  odrzucona. 

   Wykonawca  w ofercie wykazał 
doświadczenie zawodowe – usługę 
sadzenia drzew i krzewów dla Urzędu 
Miejskiego w Złotowie na kwotę 
241.370,- zł (zarówno za drzewa i 
krzewy). Zamawiający pismem   
IM. 271.8.2011 z dnia 11.04.2011r.  
wezwał Wykonawcę do złoŜenia 
wyjaśnień - na podstawie art. 26 ust. 4 
ww. ustawy Pzp oraz  pkt  34  

  



ppkt 34.1 „Instrukcji dla 
Wykonawców” – Rozdział 2 siwz - jak 
niŜej : 
- podania ilości oraz miejsca 
wysadzenia  krzewów posadzonych w 
ramach realizacji wskazanego  
w załączniku nr 3 „Doświadczenie 
zawodowe”  zamówienia-zadania 
zrealizowanego dla Urzędu Miejskiego 
w Złotowie. W odpowiedzi 
Wykonawca podał,  Ŝe w ramach ww. 
wykazanego doświadczenia 
zawodowego (zamówienie 
zrealizowane dla Urzędu Miejskiego w 
Złotowie)  wykonał usługę posadzenia  
ponad 15.000 krzewów za kwotę 
133.938 zł, podczas gdy Zamawiający 
wymagał wykazania 1 zamówienia 
obejmującego dostawę wraz z 
wysadzeniem min. 10.000 sztuk 
krzewów o wartości min. 150.000,-  zł 
 – nie spełniony warunek pkt 13  
ppkt 13.1. „Instrukcji dla 
wykonawców” – Rozdział 2 siwz. 

 
 

3. 
„PRO-INFRA” Paweł Jakubowski 
Jaczów 
ul. Działkowa 9 
67-200 Głogów 

Wykonawca spełnił 
wszystkie warunki siwz 

 
189.985,25 
232.573,68 x100 %x100pkt =81,69 pkt 

Kryterium :  
cena –  81,69  pkt 

  
326,76  pkt 
(4 x 81,69 ) 

 
 

      Na podstawie art. 92 ust 1 punkt 4) ustawy Pzp Zamawiający informuje, Ŝe  umowa w sprawie ww. zamówienia publicznego 
moŜe być zawarta  po  23.04.2011r.  zgodnie z  art. 94 ust 1  punkt 2)  ww.  ustawy Pzp.  

 
 
 

 ZATWIERDZAM 
Z up. Prezydenta Miasta 

                  Ryszard Białek   
                       (Zastępca Prezydenta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


