
 

 

Znak sprawy: 46/PN/2022     Warszawa, 03.08.2022 r. 

Wykonawcy uczestniczący 

w postępowaniu nr 46/PN/2022 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, pn.: Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie skwerów i parków na terenie 

Warszawy. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

w zakresie Części IV - parki i skwery dzielnicy Wola /pow. 26,50 ha/ 

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

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

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

Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Jako najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę: 

AG-Complex Sp. z o.o. 

ul. Płytowa 14 

03-046 Warszawa 

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 7 pkt 15) 

w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na 3 części zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 134 

ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. określił maksymalną liczbę części zamówienia, na które może 

zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy, tj. nie więcej niż 2 części. 

W przypadku gdy  wszystkie oferty Wykonawcy byłby uznane za najkorzystniejsze, 

zamówienie zostanie mu udzielone na te dwie części, których wartość ofertowa 

jest najwyższa. Jeżeli wartość ofert byłby jednakowe we wszystkich częściach, 

zamówienie zostanie mu udzielone uwzględniając liczbę porządkową części narastająco 

od najmniejszej do największej. 

Przykład nr 1: Oferta Wykonawcy może zostać uznana za najkorzystniejszą w częściach: 

Część 1 – z ceną 10.000 PLN, Część 2 – z ceną 9.000 PLN, Część 3 – z ceną 9.000 PLN. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy w częściach 1 oraz 2. 

Przykład nr 2: Oferta Wykonawcy może zostać uznana za najkorzystniejszą w częściach: 

Część 1 – z ceną 8.000 PLN, Część 2 – z ceną 9.000 PLN, Część 4 – z ceną 9.000 PLN. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy w częściach 2 oraz 4. 

Oferta Wykonawcy FAGUS sp. z o.o., al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa uzyskała 

najwyższą ilość punktów w części 2, 3 oraz 4. Oferta Wykonawcy została uznana 

za najkorzystniejszą w częściach 2 oraz 3 gdzie wartość oferta jest najwyższa. 

  



 

 

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

Nr 

oferty 
Nazwa/firma adres Wykonawcy Punkty w 

kryterium „Cena” 

Łączna ilość 

punktów 

2 

AG-Complex Sp. z o.o. 

ul. Płytowa 14 

03-046 Warszawa 

90,43 pkt. 90,43 pkt. 

1 

FAGUS sp. z o.o. 

al. Krakowska 110/114 

00-971 Warszawa 

100 pkt. 100 pkt. 
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