
Znak sprawy: 57/PN/2021       Warszawa, 16.09.2021 r. 
 
Wykonawcy uczestniczący 
w postępowaniu nr 57/PN/2021 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: Dostawa, posadzenie oraz 3 -letnia pielęgnacja drzew w pasach 
drogowych, na bulwarach wiślanych, na terenach położonych wzdłuż cieków i kanałów 
w m.st. Warszawie. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w zakresie części 2 

 

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru 
oferty najkorzystniejszej. 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 11, złożoną przez wykonawcę: 
Linetel Media sp. z o.o.  
ul. M. Rapackiego 11 
20-150 Lublin 
Na podstawie zapisów rozdziału III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 4 SWZ Zamawiający 
zgodnie z art. 7 pkt 15) w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp dopuścił składanie ofert na maksymalnie 3 
części zamówienia. Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 134 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. określił 
maksymalną liczbę części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 
Wykonawcy. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy w maksymalnie 2 częściach zamówienia - 
przy czym jednej dla części 2, 3, 4, 6, 7 oraz jednej z zakresu części 1, 5, 8, 9 albo dwóch z zakresu 
części 1, 5, 8, 9. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na trzy części z zakresu części 2, 3, 4, 6, 7 
albo trzy części z zakresu części 1, 5, 8, 9 i wszystkie jego oferty będą mogły być uznane 
za najkorzystniejsze, zamówienie zostanie mu udzielone na tą część, której wartość ofertowa 
jest najwyższa. Jeżeli wartość oferty jest jednakowa w obydwu częściach, zamówienie zostanie 
mu udzielone uwzględniając liczbę porządkową części narastająco od najmniejszej do największej. 

Oferta Wykonawcy Manufaktura Projekt Przemysław Przydatek, ul. Boksycka 122, 27-415 Kunów 
uzyskała najwyższą ilość punktów w części 2, 3 oraz 5. W związku z faktem, iż wartość ofertowa 
jest wyższa w części 3, w tej części oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą. 
Oferta Wykonawcy AG-COMPLEX sp. z o. o. ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa uzyskała najwyższą 
ilość punktów w części 2 oraz 6. W związku z faktem, iż wartość ofertowa jest wyższa w części 6, 
w tej części oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą. 
Mając powyższe na uwadze Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy Linetel Media sp. z o.o., 
ul. M. Rapackiego 11, 20-150 Lublin w zakresie części 2, która spełnia wszystkie wymagania 
Zamawiającego określone w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ. 

  



 
 

II. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją 

Nr 
oferty 

Nazwa/firma adres Wykonawcy 

Punkty w 
kryterium  

„Cena 
zamówienie 

podstawowe” 

Punkty w 
kryterium „Cena 
za zamówienie 

podstawowe zg. z 
tabelą D1” 

Punkty w 
kryterium „Cena za 

zamówienie 
podstawowe zg. z 

tabelą D2” 

Łączna ilość 
punktów 

11 
Linetel Media sp. z o.o. 
ul. M. Rapackiego 11 
20-150 Lublin 

70,06 pkt. 3,37 pkt. 4,37 pkt. 77,80 pkt. 

7 

Manufaktura Projekt 
Przemysław Przydatek 
ul. Boksycka 122 
27-415 Kunów 

86,60 pkt. 5 pkt. 5 pkt. 96,90 pkt. 

2 
AG-Complex sp. z o.o. 
ul. Płytowa 14 
03-046 Warszawa 

90 pkt. 1,31 pkt. 1,61 pkt. 92,92 pkt. 

 


		2021-09-16T13:34:55+0200
	Magdalena Maria Mycko 71cb8ccb1d63d04c67e4cbf7e6dd15055a5e3396




