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Znak sprawy: MPU-II/3301/III/12/2014/MG                     Radom, dnia 15.04.2014 r. 

 

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207.000 € 

na usługę polegającą na wykonaniu opracowań pn. „Sieć wielofunkcyjnych terenów 

otwartych systemu przyrodniczego (green belt)” 

w ramach projektu 

„Strategia rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)” 
ogłoszonym w dniu 19.03.2014r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, 

na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: 

http://www.portal.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 92860 - 2014). 

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiamy o: 

1. wyborze najkorzystniejszej oferty - jako najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium 
ceny (100%) uznano ofertę nr 2 złożoną przez następującego wykonawcę: 
 
Pracownia Bada ń Ekologicznych  
„NATURA” Marek Wierzba 
Żabokliki ul. Kubusia Puchatka 78 
08-110 Siedlce 
z ceną brutto – 358 000,00 zł 

 
2. uzasadnienie wyboru: w/w wykonawca spełnia wszystkie określone przez zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu i jest 
najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium ceny (100%). 

3. lista wykonawców, którzy zło żyli w przedmiotowym post ępowaniu oferty, wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania zło żonych ofert zawieraj ącym punktacj ę 
przyznan ą ofertom w przyj ętym w niniejszym post ępowaniu kryterium oceny ofert – 
cena (100%) i ł ączną punktacj ę: 
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Numer 
oferty 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców 

Cena oferty brutto 
w zł 

Liczba punktów  
w kryterium – 
cena (100 %) przy 
zastosowaniu 
wzoru (zgodnie  
z pkt XX.2. 
SIWZ): 

C  = 
bC

Cmin × 100 pkt  

1.  
Ekovert Łukasz Szkudlarek 
ul. Średzka 39/1 
54 – 001 Wrocław  

674 000,00 53,11 pkt 

2.  

Pracownia Badań Ekologicznych 
„NATURA” Marek Wierzba 
Żabokliki ul. Kubusia Puchatka 78 
08 – 110 Siedlce 

358 000,00 100 pkt 

3.  
Ansee consulting Michał Jaśkiewicz 
ul. Świętego Mikołaja 61-62/6 
50 – 127 Wrocław 

848 700,00 Oferta odrzucona 

4.  

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji 
Leśnej 
Sękocin Stary, ul. Leśników 21 
05 – 090 Raszyn 
Biuro Urządzania Lasu i Geodezji 
Leśnej 
Oddział w Lublinie 
ul. Startowa 11 
20 – 352 Lublin 

501 840,00 71,34 pkt 

 

 

 

 

 

 

 


