
 

 

Znak sprawy: 58/PN/2022     Warszawa, 05.10.2022 r. 

Wykonawcy uczestniczący 

w postępowaniu nr 58/PN/2022 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, pn.: Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej oraz konserwacja małej architektury 

w pasach drogowych w obszarze m.st. Warszawy 2023-2024 r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

w zakresie Części 16 – Część 9.B. - Całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej 

oraz konserwacji małej architektury na terenach zieleni położonych wzdłuż dróg 

krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie dzielnicy Wawer 

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 10 złożoną przez Wykonawcę: 

REMONDIS sp. z o.o. 

ul. Zawodzie 18 

02-891 Warszawa 

Zamawiający w Rozdziale IV SWZ dopuścił składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 

7 pkt 15 w zw. z art. 91 ust. 1 PZP na 4 części zamówienia. Zamawiający zgodnie 

z art. 134 ust. 2 pkt 3 PZP określił maksymalną liczbę części zamówienia, na które może 

zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy, tj. nie więcej niż 3 części. 

W przypadku gdy  wszystkie oferty Wykonawcy będą mogły być uznane 

za najkorzystniejsze, zamówienie zostanie mu udzielone na te trzy części, których 

stosunek oferty z najwyższym wynikiem punktowym do drugiej oferty jest najmniejszy. 

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

najwyższą ilość punktów w części 4, 5, 6 oraz 9.B. Oferta Wykonawcy została uznana 

za najkorzystniejszą w częściach 4 i 6, gdzie stosunek oferty z najwyższym wynikiem 

punktowym do drugiej oferty jest najmniejszy oraz w części 5, gdzie była jedyną ofertą 

jaka został złożona na tę część zamówienia. Co za tym idzie, w części 9.B 

za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy z drugim wynikiem punktowym, 

tj. Oferta Wykonawcy REMONDIS sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02-891 Warszawa. 

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w ogłoszeniu 

o zamówieniu i SWZ. 

  



 

 

II. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w zakresie Części 16 

wraz z przyznaną punktacją 

Nr 

oferty 
Nazwa/firma adres Wykonawcy Punkty w 

kryterium „Cena” 

Łączna ilość 

punktów 

2 

FAGUS sp. z o.o. 

Al. Krakowska 110/114 

00-971 Warszawa 

100 pkt 100 pkt. 

10 

REMONDIS sp. z o.o. 

ul. Zawodzie 18 

02-891 Warszawa 

86,72 pkt. 86,72 pkt. 

3 

PARTNER Dariusz Apelski 

ul. Płytowa 1 

03-046 Warszawa 

69,27 pkt. 69,27 pkt. 

4 

PreZero Bałtycka Energia sp. z o.o. 

ul. Zawodzie 5 

02-891 Warszawa 

64,50 pkt. 64,50 pkt. 
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