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O G ŁO S Z E N I E
o rozslfżygńięciu p()śtępovania na zamówienie publiczne

v] trybie -. pr:etargu nieogtaniczonego

"

-

l)yrektor Gorczńskiego Parku Narodowego. działając na podstawie art. 92 Prawa
Zamówień Publicznych z dnia 29 styczrtia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015 t- poz.
2164) informuje, iż w Byniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego ogłoszonęgo \ł dniu 06.02.20l8 r. w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej nr 20l8/S 025-053856 pn.:
,,Zagospodarowanie zabytkowego parku dworśkiego hrabiów wodzickich w
Porębie wielkiej w zakresie ukształtowania kompozycji i doboru gatunków w j€go
części dotyczącej tzw. Ogrodu gorczańskiego",
dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla ww. zadania,

1, ofeńą najkorzystniejszą (w oparciu o k},teria oceny) uostala wybrana ofeńa
Wykonawcy:

Nazwa wykonatvcy

llośćotrzymanych
punktów

PARK-M POLAND

sp, z o,o., ul. Piaski 12, 33-340 Star,y Sącz

PARK-M

sp, z o.o,, ul. Piaski 12, 33-340 stary sącz

98,8 pkt,

nW,

2, Z postępowania nie odrzucono żadnej ofeńy oraz nię wykluczono żadnego \ł}kona\łcy.

-

3. Poszczególne
ważne ofeńy złożonew przedmioto\łYm postępowaniu pżefur8owym,
otrąmały następującą punkację:

Uzyskana punktacja

sUMA

wg kĄłeriów oceny ofert

Numer
oferfy

Nazwa Wykonawcy

cen' oferty

przedlużeEie

Prz€dłuż€nie

okre§u

okre§u

Kryt€riun

użfskanych
ptzez
ofeńę

w zl brutto

g*rrłncii

rękojni

55,8

30

5

5

95,8

60

0

0

4

64

58,8

30

5

5

98,8

54.2

30

5

5

942

punktów*

Usfugi Leśn€ i ogrodnicze

1

ELITELAS sp. z o,o. sp. k,

Durdy 14l, 39-450 Baranów
sandomierski

MARKFT-oR
2.

Sp. z o.o. Sp,k.
ul, cechowa l27A.
30_685 Kraków

PARK_M POLAND
Sp. z o.o,, ul. Piaski l2.33_
340 stary Sącz
3.

PARK-M

Sp. z o,o., ul, Piaski l2. 33-

340 stary Sącz

ZAKłAD KONSERWACJI
ZIELENI OGRÓD_SYSTEM
mgr inż. Marek szczubiał
ul, Zamiejska 2la.
30-382 Kraków
4.

ZAKŁAD KONSERWACJI
ZIELENl ,,oGRÓDSYSTEM lI" rngr inż. Anna
szczubiał

ul. Zawiła 19.
30-442 Kraków

olelta noże uzyskać malsynalnie

klba otlłnuj e najwszq

100,00 punklów (zgodnie z zasadami wliczenia
ilaśćpunktów zoslaje użfiaka.a najkolłstniejszq

opiśany iwsi.|.T).oJe

a,

4-

z

treściąań. 94 ust, 1 p. 1 PZP Zamawiający z3wiela umowę w §prawie
zamówienia publicznego, z zAstlzĘżęnięm ań. 183, w t€rminie nie krótsz}łn niż l0 dni
od dńa przesłania zańadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienię to żostało rrŻesłar]'e przy nż.yciu środków komunikacji elektronicznej,
albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zgodńe

DYREKToR

oizvnui

a

uczeshia

Dostepow ania :

].
2.
3.
1.
s.

Uslugi Laine i ogodnicze ELITELA9 sp. ź o.o. S? k. Duą 14], 39450 Barunów Sandonierski
MARKFLOR sp. z o.o. sp.k., ul. Cecho|,a l27A, 30-685 Kfaków
PARK-M POLAND sp. z o.o,, ul. Piaski 12, 3j-340 slary s4.ż
PARK-M Sp_ ż o.o_, uL Pia§ki !2,33-31a sfury sqcz
ZAKŁAD K)NSERWACJI ZIELENI oCRÓD-sysTEM n8l iE. Marcks:cżubial, ul. Zońiejska2]a,

6.

ZAKŁAD KoNsERluAcJI ZIELENI ,,)CRÓD-'ySTEM
30-142 Kfakó\ł

30-382 Krakóv,

tt" mgr iń. Anna §czubia!,

ul.

zawilą

1g,

