
 
             

 Czeladź, dnia 14.05.2020 roku  
 
Znak sprawy: 
ZP/10/U/MZGK/20 
 
        

      Wykonawcy zainteresowani 
postępowaniem o udzielenie  

przedmiotowego zamówienia 
publicznego 

 
 
 
 
 
dotyczy: postępowania w  trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Usługi związane                     

z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Czeladź w 2020 roku.” 

 
 
I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, niniejszym pismem informuje                        
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego               
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni 
miejskiej na terenie miasta Czeladź w 2020 roku.” 
 
złożonej przez Wykonawcę:   
 
 
Krzysztof Kowal prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 
Ogrodnictwo NIEWIARA Krzysztof Kowal  
ul. Jana III Sobieskiego 2 
42-500 Będzin 
                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu i brak podstaw do 
wykluczenia. Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest zgodna 
z ustawą Pzp, oferta jest ważna i spełnia wszystkie warunki i wymagania Zamawiającego określone 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienie. Według przyjętych kryteriów oceny ofert uzyskała 
najwyższą ilość punktów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
II. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja. 

 
Poniżej Zamawiający przedstawia nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby, albo miejsca zamieszkania              
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktację w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Usługi związane                   
z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Czeladź w 2020 roku”   
 
 
 

 
 

Nazwa albo imię i 
nazwisko siedziby albo 
miejsca zamieszkania i 
adresy wykonawców 

 
Liczba punktów w ramach kryterium 

 
 

Łączna liczba 
punktów Cena Czas reakcji przy usunięciu 

przewróconych lub wyrwanych 
drzew (m.in. wiatrołomów, 

wywałów, wywrotów, złomów)   
 
Krzysztof Kowal 
prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą 
Ogrodnictwo NIEWIARA 
Krzysztof Kowal  
ul. Jana III Sobieskiego 2 
42-500 Będzin 
 

60 pkt 40 pkt 100 pkt 

 
Paweł Bednarek 
prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą 
Usługi Transportowe 
Paweł Bednarek  
ul. Orzechowa 31 
43-190 Mikołów 
 

59,45 pkt 40 pkt 99,45 pkt 

 
Jacek Wieczorek 
prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą 
Zakład Usługowy 
Konserwacja Terenów 
Zielonych Jacek 
Wieczorek  
ul. Wł. Łokietka 4 
41-933 Bytom 
 

59,06 pkt 40 pkt 99,06 pkt 

 

 
III. Informacja dotycząca dynamicznego systemu zakupów 
 
Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp informuje, iż postępowanie                                  
o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni 
miejskiej na terenie miasta Czeladź w 2020 roku”   nie było prowadzone w celu ustanowienia 
dynamicznego systemu zakupów. 
 
 
 


