
 

 

 

Znak sprawy: 44/TP/2022       Warszawa, 11.07.2022 r. 

 

Wykonawcy uczestniczący 

w postępowaniu nr 42/TP/2022 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 44/TP/2022 prowadzonego w trybie 

podstawowym, pn.: „Deptak między jezdniami ul. Kasprowicza od Lisowskiej  

do Podczaszyńskiego, położonego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy”. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 w zw. z art. 266 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp, 

zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 4, złożoną przez wykonawcę: 

ROW Marcin Kulaszewicz 

ul. Jeziorna 4G  

05-092 Łomianki 

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w ogłoszeniu o zamówieniu, 

SWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. 

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

Nr 

oferty 
Nazwa/firma adres Wykonawcy 

Punkty w 

podkryterium 

„Cena 

zamówienia 

podstawowego” 

Punkty w 

podkryterium 

„Cena opcji” 

Punkty w 

kryterium 

„Okres 

gwarancji” 

Łączna ilość 

punktów 

4 

ROW Marcin Kulaszewicz 

ul. Jeziorna 4G  

05-092 Łomianki 

55,00 pkt. 3,70 pkt.  40,00 pkt. 98,70 pkt. 

3 

BIS WOD KAN Jarosław Chudek 

ul. Kwiatowa 6, Rybie 

05-090 Raszyn 

52,40 pkt. 5,00 pkt. 40,00 pkt.  97,40 pkt. 

5 

Firma Ogrodnicza PHU 

Marzena Szklarzewska 

Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 95 

05-500 Piaseczno 

44,25 pkt. 3,39 pkt. 40,00 pkt. 87,64 pkt. 

Zgodnie z postanowieniami Rozdziału III SWZ Zamawiający przeprowadził postępowanie 

na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 ustawy 

Pzp), tj. z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert. 

Zamawiający dokonał kwalifikacji wykonawców na podstawie określonych w SWZ kryteriów 

oceny ofert, przewidzianych do stosowania w celu ograniczenia liczby wykonawców. 



 

 

Zamawiający ograniczył liczbę wykonawców, których zaprosił do negocjacji do 3 wykonawców 

spełniających w najwyższym stopniu kryteria oceny ofert określone w Rozdziale XVIII SWZ. 

Oferty wykonawców niezakwalifikowanych do etapu negocjacji, spełniają te kryteria w 

najmniejszym stopniu spośród ofert złożonych w postępowaniu.  

Na podstawie art. 289 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ofertę 

Wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się na odrzuconą. 

Mając powyższe na uwadze oferty następujących Wykonawców zostają odrzucone: 

1) FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA „HOSTA” IWONA ŁAPIŃSKA, ul. Płochocińska 35, 03-044 

Warszawa (Oferta Nr 1); 

2)  REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa (Oferta Nr 2). 
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