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OGŁOSZENIE O WYNIKACH 

 

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” 

 

Zamawiający, Gorczański Park Narodowy z siedzibą w Porębie Wielkiej zgodnie z art. 253 ust. 2  ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w 

związku z prowadzonym postępowaniem 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” informuję jak 

niżej: 

 

1. Postępowanie w zakresie zadania I tj.: Odtworzenie (utrzymanie) zbiornika dla płazów i trzech 

zastawek (zapór) przeciw rumoszowych na polanie Ludwikowa O.O. Kiczora - zostało 

unieważnione.  

2. Postępowanie w zakresie zadania II tj.: Odtworzenie (utrzymanie) dwóch zbiorników dla płazów w 

oddz. 56a, 195c oraz pogłębienie i zabezpieczenie zbiornika w oddz. 194B O.O. Suhora- zostało 

unieważnione.  

3. W zakresie zadania III  tj. Bieżące utrzymanie drożności szlaku niebieskiego od składu Staszek do 

przełęczy Borek– w prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę tj.: 

a) Oferta nr 1: Firma Usługowa DAWIEC Łukasz Dawiec Lubomierz 21, 34-736 Lubomierz 

Wykonawca oferował cenę za realizację zamówienia: 94 960,66 zł. i zgodnie  

z kryterium „cena 60 %” przyznano 60 %. 

Wykonawca oferował wydłużenie okresu gwarancji o 24 m-ce i zgodnie z kryterium „okres 

gwarancji 40%” przyznano 40%. 

Łączna punktacja: 100 % 

4. Postępowanie w zakresie zadania IV tj.: Odtworzenie drewnianego pomostu obserwacyjnego 

w O.O. Turbacz oddz. 110a - zostało unieważnione.  
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5. Postępowanie w zakresie zadania V tj.: Likwidacja elementów metalowych z powierzchni 

badawczych SGGW - zostało unieważnione.  

6. W zakresie zadania VI tj. Odnowienie punktów czerpania wody na cele ppoż.– w prowadzonym 

postępowaniu złożono 2 oferty tj.: 

a) Oferta nr 1: Firma Usługowa DAWIEC Łukasz Dawiec Lubomierz 21, 34-736 Lubomierz 

Wykonawca oferował cenę za realizację zamówienia: 11 554,62 zł. i zgodnie  

z kryterium „cena 60 %” przyznano 60 %. 

Wykonawca oferował wydłużenie okresu gwarancji o 24 m-ce i zgodnie z kryterium „okres 

gwarancji 40%” przyznano 40 %. 

Łączna punktacja: 100 % 

b) Oferta nr 2: Wielobranżowy Zakład Produkcyjno-Usługowy Krzysztof Tomala  

Mikluszowice 219, 32-708 Dziewin 

Wykonawca oferował cenę za realizację zamówienia: 61 500,- zł. i zgodnie  

z kryterium „cena 60 %” przyznano 11,27 %. 

Wykonawca oferował wydłużenie okresu gwarancji o 24 m-ce i zgodnie z kryterium „okres 

gwarancji 40%” przyznano 40 %. 

Łączna punktacja: 51,27 % 

7. W zakresie zadania VII tj. Wymiana infrastruktury technicznej miejsca biwakowego Trusiówka– w 

prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę tj.: 

a) Oferta nr 1: Firma Usługowa DAWIEC Łukasz Dawiec Lubomierz 21, 34-736 Lubomierz 

Wykonawca oferował cenę za realizację zamówienia: 14 859,54 zł. i zgodnie  

z kryterium „cena 60 %” przyznano 60 %. 

Wykonawca oferował wydłużenie okresu gwarancji o 24 m-ce i zgodnie z kryterium „okres 

gwarancji 40%” przyznano 40%. 

Łączna punktacja: 100 % 

8. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 

Zadanie nr III, VI, VII 

Łukasza Dawiec prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: 

Firma Usługowa DAWIEC Łukasz Dawiec Lubomierz 21, 34-736 Lubomierz 

Uzasadnienie: Oferta najkorzystniejsza (przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny) w 

poszczególnych zadaniach na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.   

/-/ 

Janusz Tomasiewicz 

Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego 


