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Wg rozdzielnika

o G Ło s Z E N I [,

o rozstrzygnięciu postępowańia ńa zamóu,ienie publiczne
w trybie ,, przetaf+u nieogfańicżohego".

Dlrrektor Gorczaliskiego Palku Narodowego, dzidaląr u podstawie alt. 92 Prawa
Zamówięń Publioznych z dńa29 stycania 2004 roku (tekst jednolity Dz.IJ, z 2017 r. poz,
1579) informuje, iz w w},niku po§tępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetaxgu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 12.07.2018 r. w Biulet}łrie Zamówień
Publicznych nr 588054-N-2018 pn.:

,Dziahnia ochrony przyrody metodami gospodarki leśuej i inne działłnia prowrdzone
na tereni€ Gorczań§kiego PN w 2018 roku w zakre§ie udo§tęptriania dla furysĘki"

dokonal wyboru rrajkoEystniejszej of€ńy dl. po§zcż€8ólnych zadań częściowych.

l. ofęĘ najkorzystniejszą (w oparciu o kryteńa oceny) została wybrana oferta nw,
Wykonawcy dla poszczególnych zadań częściowych, ujęte w tabeli nr 1:

Tabela nr 1.

ZADANIE CZĘSCIOWE Kr},terium
nr 1 ptk:

cena
brutto

Kł,t€rium nr
2 ptk;

Wydfużnie
okresu

gwarancji
(lata)

IIość
puŃtówNr Nazwa

1B)

Zapobieganie erozji ści€żki
edukacyjnej "Dolina

corcowego Potoku" poprżez
Firma Usługowa

"DAWEC" Łukasz
Dawiec 34-136
Lubomierż 2]

60 40 100Zapobieganie erozji ścieżki
edukacyjnej "Dolina

Kamienicy" poprzezjej



3B)

zapobieganie erozji ścieżki
edulocyjnej "Park dworski hI.
wodzickich -góra chabówka"

poprżeżjej naprawę

UsŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE
B[]D-MAR Ma.i.n Za§adni

34-'736 L|thomież 346

60 40 100

4B)

Zapobieganie etozji szlaku
turysiy.arcgo żółtego poprzez

jego DaPrawę na odcinkr
Pu§tak - przeł9cz Borek

Fima Usługowa
nDAWIEc"

Łuka§z Da\łiec
34-736 Llrbońierz 2l

60 40 l)

68)

UzuPeh,ienie maĘ
inlrastruktuJy tuystycaei

rsfuDki i ławostotv)

ZAKŁAD STOLARSKI
Tadeusz wsót 34-735

Niedńłieą Konina 327
6l) 20 80

Wykonanie i żainstalowanie w
t€renie tabli§ informacji

turystycznej i prłmdnicz€j (?
sź.) pizy ni€płatnych szlakach

h,wśfv.hv.h
Wykonanie i żain§talowanie w

terenie tablic informacji
turystycalej i prąłodniczej (4

szt.) Przy płatnych szlakach
tuwswchvćh

2. z postępowania nie odrzucono żadnej ofeIty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.

3. Poszczególne - ważoe ofeńy dożorle w przedmiotowym postępowaniu przetargowym,
zawartę w tabeli nr 2. otrzymały następującą punktację:



Tabela nr 2l

ZADANlE
czĘŚc]owE

Kriter
ium nr

lI

cena
brutto

Kryłer
ium nr

2:

wydłu
ż€nie

gwara
ncji

0ata)

llość

Kryter
ium nr

l:

Cena
brutto

Kr},ter

2|

wydłu
żśnie

gwaIa
ncji

0ata)

Ilość
punktów

Kr}aer
ium nr

l:

cena

Krrt€r
ium nr

2|

Wydfu

gwam
ncji

(lata)

Ilość
punktów

Nr Nazwa

1B)

zapobiegan ie
erozjiści€żki
€dukacyjnej

"Dolina
Gofcowego

Paw€ł Nieckula
ul. Słomka 102,
34-730 Msżana

Dolna

53,8s 2n 73,85

UsLUcI
OCÓLNOBUDO
WLANE BUD-
MAR Marian

z"asadni 34-736
Lubomierz 346

58,09 40 98,09

Firma Usługowa
,DAwIEC"

Łukasz Dawiec
34-,736

60 40
100

ZapobĘani€
erozjiścieżki
edułacyjnej

"Dolina
Kamieni€y"
poprzgz jej

3B)

Zapobieganie
efozji ścieżki
edukacyjnej

"Park dworski hr.
wodzickich -

góra chabówka"
poPrzezjej

USŁUCI
OGÓLNOBUD

owLANE
BUD_MAR

Marian za§adni
34-,736

60 40 l00

Firma Usługowa
,DAWIEc.

Łukasz Dawiec
34-136

5825 40 98,23



4B)

ZaPobieganie
erozji szlaku

t0rystycmego
żóheBo poprzez

jego napmwę na
odcinku pustak -
Drzełęcz Borek

ul, słomka 102.
34-'730 Mszana 55,92 2n

USŁUGI
OGÓLNOBUDO
WLANE Bt]D-
MAR Marian

Zasńnj 34-'736
Lubomierz 346

58,94 40 9a,94

Firma Usfugowa
,DAWIEc,

Łukasz Dawiec
34-736

Lubómierż 2 ]

60 40 l00

6B)

Uzupełnienie
maĘ

jniiaslnrklury

turystycznej
Głupki i

zA,KŁAD
sToLARsK]
Tadeusz wsół

34-135
Niedźwiedź,
Konina 327

60 20 80

wykonanie i

informacji
tury§rycznej i

przyrodniczŁj (7
szt.) przy

niepłatnych
szlakach

Wykonanie i

terenie tablic
informacji

turysiycznej i
przyrodniczej (4

sń.) Pr4
Płatnych
szlakach

* oferta może uzyskać makswalnie l00,00 punków (zgodnie ż zascfuni -yliczenia opisanyni w silłz). ofeła, kba olrłnuje najvyżsźq ilość punków zoslaje rcnana
za najkolzyshiejszq



4. ZEodńe z teścią ań. 94 ust. l p. l PzP zamańająly zarir'iera rrmowę w sprawie
zamówienia publiczne go, z zasljzqż'€ńem ań. 183, wterminie nie kótsąm niż 5 dni od
dnia przesłania zawiadomieniao wyborze.ajkorzystrriejszej oferty,jeżeli zawiadomienie
to zo§tało przesłane przy uźryciu ślodków komunikacji elektronicznej, albo l0 dni -j€żeli zo§tało przesłane w inny sposób.
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o lł zvn ui a uczes l ni cv D os teD o*a n i a :

1. Fimą Ustugoy)a "DAV]EC. Łukłsz Davłiec 34-736 Lubonielz 2]
2. Paweł Nkcfula ul, slonka 102, 31-730 Mszaną Dolha
3. U1ŁUGI }GÓLNjBUDjWLANE BUD-MAR Ma.ian zasadni j4-736 Lńońierz 346
4. ZAKŁAD śTOLARSK] Tadeusz Wsól 34-73s Niedź\,)iedz, Kohina 327


