
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie, kom-
pleksową konserwację i renowację zieleni w pasach drogowych miasta Lublin obejmujące
wszelaką zieleń przyuliczną- 7 części (VII Rejonów)  wybrana została oferta złożona przez:

Floreko Maciej Bojdziński z siedzibą ul. Geodezyjna 80D/11, 03-290 Warszawa- doty-
czy części IV.

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

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

CZĘŚĆ IV
Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwi-
sko oraz adres wykonaw-

cy

Cena ofertowa
w zł brutto

Doświadczenie za-
wodowe osoby (kie-

rownika rejonu)
nadzorującego pra-

ce 

Razem

1 Trade Projekt mgr inż Ka-
tarzyna Aftyka-Kustra

Bogucin 184a
21-080 Garbów

51,27 pkt
( 449 711,78 zł)

40,00 pkt
( 10 lat doświadcze-
nia zawodowego)

91,27 pkt

2 Floreko 
Maciej Bojdziński

ul. Geodezyjna 80D/11
03-290 Warszawa

60,00 pkt
( 384 292,30 zł)

40,00 pkt
( 7 lat doświadczenia

zawodowego)

100 pkt

5 Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe „Drabik”

Paweł Drabik
Nowa Jedlanka 12
21-109 Uścimów

 xxx  xxx  xxx

6 SORTED Sp.zo.o.
Chyliczki, ul. Wschodnia

27B
05-500 Piaseczno

39,31 pkt
( 586 496,81 zł)

40,00 pkt
( powyżej 7 lat do-

świadczenia zawodo-
wego)

79,31 pkt

8 Miejskie Przedsiębior-
stwo Zieleni w Lublinie

Sp.zo.o.
ul. Misjonarska 20

20-107 Lublin

xxx xxx xxx
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Uzasadnienie prawne:

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień pu-
blicznych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zm.) w związku z art. 91 ust. 1 ww. ustawy
Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert okre-
ślonych w SIWZ.

Uzasadnienie faktyczne:

1/ Oferta nr 1 złożona przez Trade Projekt mgr inż Katarzyna Aftyka-Kustra z siedzi-
bą Bogucin 184a, 21-080 Garbów

- Cena ofertowa brutto – 449 711,78 zł- zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ = 51,27
pkt

- Doświadczenie zawodowe osoby (kierownika rejonu) nadzorującego prace 10 lat do -
świadczenia zawodowego - zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ = 40,00 pkt

2/ Oferta nr 2 złożona przez Floreko Maciej Bojdziński z siedzibą ul.  Geodezyjna
80D/11, 03-290 Warszawa

- Cena ofertowa brutto – 384 292,30 zł- zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ = 60,00
pkt

- Doświadczenie zawodowe osoby (kierownika rejonu) nadzorującego prace  7 lat do-
świadczenia zawodowego - zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ = 40,00 pkt

3/ Oferta nr 6 złożona przez SORTED Sp.zo.o. Chyliczki, ul. Wschodnia 27B 05-500
Piaseczno

- Cena ofertowa brutto – 586 496,81 zł- zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ = 39,31
pkt

- Doświadczenie zawodowe osoby (kierownika rejonu) nadzorującego prace powyżej 7
lat doświadczenia zawodowego - zgodnie z wzorem zawartym w SIWZ = 40,00 pkt
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