
ZP-P-I.271.132.2019

 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

- dotyczy części 1

Prezydent  Miasta Lublin  informuje,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nasadzenia roślinne
na  terenie  miasta  Lublin  w  Rejonie  I  i  II  oraz  ich  12  miesięczna  pielęgnacja
– 2 części została wybrana oferta złożona przez:  

-  część 1:  Miejskie  Przedsiębiorstwo Zieleni  w Lublinie  Sp z o.o,  ul.  Misjonarska 20,
20-107 Lublin.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta
nie  podlega  odrzuceniu  i jest  najkorzystniejsza  w  części  1  pod  względem  przyjętych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz
ze streszczeniem oceny i porównania ofert:

Część 1:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz adres

wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium

cena  

Liczba pkt
w  kryterium 

termin realizacji
etapu I 

Razem
liczba pkt

1
FLOREKO 

Maciej Bojdziński
 ul. Geodezyjna 80 D/11

03-290 Warszawa
---------- ----------- ----------

3

Miejskie Przedsiębiorstwo
Zieleni w Lublinie 

Sp z o.o
ul. Misjonarska 20

 20-107 Lublin

60 35 95

5

Architektura Zieleni Hortus
Radosław 

Ciołek-Poniatowski
 ul. Stefczyka 38
 20-151 Lublin

48,91 36,84 85,75

Uzasadnienie prawne:

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2019r,  poz.  1843)  w  związku  z  art.  91  ust.  1  ww  ustawy

Zamawiający  wybrał  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert

określonych w SIWZ.

Nr Mdok: 149263/11/2019 



Uzasadnienie faktyczne:

Oferta  nr  3  -  złożona  przez  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Zieleni  w  Lublinie  Sp  z  o.o,
ul. Misjonarska 20, 20-107 Lublin.

Cena ofertowa brutto w części 1: 288 770,49  zł– zgodnie ze wzorem zawartym w SIWZ 

= 60 pkt

Termin realizacji etapu I w części 1 - 40 dni kalendarzowych  – zgodnie ze wzorem 

zawartym w SIWZ =  35 pkt

Oferta  nr  5  –  złożona przez  Architektura  Zieleni  Hortus  Radosław Ciołek-Poniatowski,
ul. Stefczyka 38, 20-151 Lublin.
Część 1:
Cena ofertowa brutto w części 1: 354 264,64  zł – zgodnie ze wzorem zawartym w SIWZ =
48,91 pkt
Termin realizacji  etapu I  w części  1 – 38 dni  kalendarzowych – zgodnie ze wzorem

zawartym w SIWZ = 36,84 pkt

Nr Mdok: 149263/11/2019 


