
Ogłoszenie o wyborze 17.07.2020 r.     str. 1/1 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

 

271-04/2020                  Poręba Wielka, 2020-07-17 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Działania ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej i inne działania prowadzone na terenie 

Gorczańskiego Parku Narodowego w 2020 roku; Suszarnia remont”. 

 

Zamawiający, Gorczański Park Narodowy z siedzibą w Porębie Wielkiej zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w związku z prowadzonym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Działania 

ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej i inne działania prowadzone na terenie Gorczańskiego Parku 

Narodowego w 2020 roku; Suszarnia remont” informuje jak niżej: 

 

1. Postępowanie w zakresie zadania I- zostało unieważnione.  

2. W zakresie zadania II tj. Przebudowa dachu budynku magazynu p.poż. tzw. "Suszarni" w Porębie Wielkiej-  

w prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty tj.: 

a) Oferta nr 1: Tatrzańska Firma „JUNIOR” ul. Lichajówki 7, 34-531 Murzasichle 

Wykonawca oferował cenę za realizację zamówienia: 278 950,74 zł. i zgodnie z kryterium „cena 60 %” 

przyznano 37,37 %. 

Wykonawca oferował wydłużenie okresu gwarancji o 24 mc i zgodnie z kryterium „okres gwarancji 40%” 

przyznano 40%. 

Łączna punktacja: 77,37 % 

b) Oferta nr 2: Firma Usługowa „DAWIEC” Łukasz Dawiec Lubomierz 21, 34-736 Lubomierz 

Wykonawca oferował cenę za realizację zamówienia: 177 699,87 zł. i zgodnie z kryterium „cena 60 %” 

przyznano 58,66 %. 

Wykonawca oferował wydłużenie okresu gwarancji o 24 mc i zgodnie z kryterium „okres gwarancji 40%” 

przyznano 40%. 

Łączna punktacja: 98,66 % 

c) Oferta nr 3: Marcin Gut Pleśna 87, 33-171 Pleśna  

Wykonawca oferował cenę za realizację zamówienia: 173 742,42 zł. i zgodnie z kryterium „cena 60 %” 

przyznano 60 %. 

Wykonawca oferował wydłużenie okresu gwarancji o 24 mc i zgodnie z kryterium „okres gwarancji 40%” 

przyznano 40%. 

Łączna punktacja: 100 % 

3. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 

Zadanie nr II 

Marcin Gut Pleśna 87, 33-171 Pleśna 

Uzasadnienie: Oferta najkorzystniejsza, spełniająca wymagania SIWZ.   

   /-/  
Marek Kurzeja  

Zastępca Dyrektora  
Gorczańskiego Parku Narodowego 


