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Według rozdzielnika 

 
 
271-6/2021 

                                     Poręba Wielka, 2021-07-09 
 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji pn. prace budowlane w ramach Projektu pn. „Działania ochrony przyrody metodami 

gospodarki leśnej i inne działania prowadzone na terenie GPN w 2021 roku” 

 

Zgodnie z art. 255 pkt 1, 3 w zw. z art. 259 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówieo 

publicznych (Dz. U z 2019 poz. 2019 ze zm. dalej pzp), w wyniku prowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na prace 

budowlane w ramach Projektu pn. „Działania ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej i inne 

działania prowadzone na terenie GPN w 2021 roku”, informuję jak niżej: 

 

I. W odniesieniu do 

1. zadania I tj.: Odtworzenie (utrzymanie) zbiornika dla płazów i trzech zastawek (zapór) przeciw 

rumoszowych na polanie Ludwikowa O.O. Kiczora 

2. Zadanie II tj.: Odtworzenie (utrzymanie) dwóch zbiorników dla płazów w oddz. 56a, 195c oraz 

pogłębienie i zabezpieczenie zbiornika w oddz. 194B O.O. Suhora 

w prowadzonym postępowaniu została złożona 1 oferta przetargowa tj.: Wielobranżowy Zakład 

Produkcyjno- Usługowy Krzysztof Tomala Mikluszowice 219, 32-708 Dziewin, którego cena: 

Zadanie I: 40 319,40 zł. 

Zadanie II: 57 072,- zł.  

przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamówienia  

(tj. zadanie I: 13 955,58, zadanie II: 27 798,- zł.) 

W związku z powyższym zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy pzp postępowanie  w zakresie zadania I, II 

zostaje unieważnione. 

 

II. W odniesieniu do: 

1. zadania IV tj.: Odtworzenie drewnianego pomostu obserwacyjnego w O.O. Turbacz oddz. 110a 

2. Zadania V: tj.: Likwidacja elementów metalowych z powierzchni badawczych SGGW 

nie została złożona żadna oferta przetargowa. 

W związku z powyższym zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy pzp postępowanie  w zakresie zadania IV, V 

zostaje unieważnione. 

/-/  
Janusz Tomasiewicz  

Dyrektor Gorczaoskiego Parku Narodowego 
 


