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3210.4/2/21 
   
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup wraz z dostawą maszyn 
do utrzymania zieleni miejskiej na potrzeby MOSiR „PSZCZELNIK”, prowadzonego w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 1129, z późn.zm.). 
 
I. W odniesieniu do Części 1 postępowania: 
1. Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn.zm.)- zwana dalej również  „Pzp”, 
informuje, że w postępowaniu pn.: Zakup wraz z dostawą maszyn do utrzymania zieleni 
miejskiej na potrzeby MOSiR „PSZCZELNIK”- w odniesieniu od Części 1 zamówienia, wybrał 
jako najkorzystniejszą Ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: 
 

P.H. "AGROMA" Sp. z o.o. ul. Parkowa 36, 42-622 Świerklaniec  
 

Uzasadnienie:  
Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 239 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.) na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w SWZ. 
Wykonawca wykazał brak podstaw wykluczenia, a oferta tego Wykonawcy nie podlega 
odrzuceniu.  
Oferta złożona przez tego Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryteriów 
wskazanych w SWZ, tj.: cena oraz okres gwarancji i rękojmi. 

 
2. Informacje dot. nazwy albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest 

miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo 
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania 
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 
 

Nr Nazwa, adres Wykonawcy Liczba Liczba  
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oferty punktów 
w kryterium 
„Cena” 

punktów 
w kryterium 
„okres gwarancji 
rękojmi” 

Łączna 
punktacja 

1. 
P.H. "AGROMA" Sp. z o.o. 
ul. Parkowa 36 
42-622 Świerklaniec 

60,00 0,00 60,00 

 
II. W odniesieniu do Części 3 postępowania: 
1. Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn.zm.)- zwana dalej również  „Pzp”, 
informuje, że w postępowaniu pn.: Zakup wraz z dostawą maszyn do utrzymania zieleni 
miejskiej na potrzeby MOSiR „PSZCZELNIK”- w odniesieniu od Części 3 zamówienia, wybrał 
jako najkorzystniejszą Ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: 
 

P.H. "AGROMA" Sp. z o.o. ul. Parkowa 36, 42-622 Świerklaniec  
 

Uzasadnienie:  
Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 239 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.) na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w SWZ. 
Wykonawca wykazał brak podstaw wykluczenia, a oferta tego Wykonawcy nie podlega 
odrzuceniu.  
Oferta złożona przez tego Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryteriów 
wskazanych w SWZ, tj.: cena oraz okres gwarancji i rękojmi. 

 
2. Informacje dot. nazwy albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest 

miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo 
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania 
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

Nr 
oferty 

Nazwa, adres Wykonawcy 

Liczba 
punktów 
w kryterium 
„Cena” 

Liczba 
punktów 
w kryterium 
„okres gwarancji 
rękojmi” 

 
Łączna 
punktacja 

1. 
P.H. "AGROMA" Sp. z o.o. 
ul. Parkowa 36 
42-622 Świerklaniec 

60,00 0,00 60,00 
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III. W odniesieniu do Części 4 postępowania: 
1. Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn.zm.)- zwana dalej również  „Pzp”, 
informuje, że w postępowaniu pn.: Zakup wraz z dostawą maszyn do utrzymania zieleni 
miejskiej na potrzeby MOSiR „PSZCZELNIK”- w odniesieniu od Części 4 zamówienia, wybrał 
jako najkorzystniejszą Ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: 
 

P.H. "AGROMA" Sp. z o.o. ul. Parkowa 36, 42-622 Świerklaniec  
 

Uzasadnienie:  
Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 239 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.) na podstawie kryteriów 
oceny ofert określonych w SWZ. 
Wykonawca wykazał brak podstaw wykluczenia, a oferta tego Wykonawcy nie podlega 
odrzuceniu.  
Oferta złożona przez tego Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryteriów 
wskazanych w SWZ, tj.: cena oraz okres gwarancji i rękojmi. 

 
2. Informacje dot. nazwy albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest 

miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo 
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania 
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa, adres Wykonawcy 

Liczba 
punktów 
w kryterium 
„Cena” 

Liczba 
punktów 
w kryterium 
„okres gwarancji 
rękojmi” 

 
Łączna 
punktacja 

1. 
P.H. "AGROMA" Sp. z o.o. 
ul. Parkowa 36 
42-622 Świerklaniec 

60,00 0,00 60,00 

 
Z poważaniem 

      Przewodniczący Komisji  
 

Katarzyna Pessel 


