
 
 
 
 

 
 
 

 
nr postępowania: BZP.242

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie 
zadania pod nazwą: 
do utrzymania istniejącej różnorodności biologicznej Arboretum

 
ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 92 ust. 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
Wrocławski - zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu 
uznana została oferta nr 2 złożona przez firmę:

SPRZĘT OGRODNICZO
Zbigniew Jarosz 
ul. Chrobrego 11
57-100 Strzelin 

Uzasadnienie wyboru: Firma 
warunki udziału w postępowaniu. Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę uzyskała 
punktową spośród ofert podlegających ocenie 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Podstawa prawna dokonanego wyboru
publicznych: „Zamawiający wybiera ofertę 
oceny określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

Streszczenie oceny i porównania 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Nazwa Kryterium

CENA 60% 
Okres gwarancji 20% 

Współczynnik wysilenia silnika 
ciągnika (WSC) 10% 
Współczynnik wysilenia silnika 
kosiarki (WSK) 10% 

RAZEM:

Zamawiający nie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.
 

Wrocław, dnia 16.10.2017 r.

2.1.2017.BO 
Wykonawcy 
(zawiadomienie zamieszczone

internetowej zamawiającego)

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zadania pod nazwą: Zakup mechanicznego sprzętu ogrodniczego niezbędnego 
do utrzymania istniejącej różnorodności biologicznej Arboretum

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający –

zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą 

złożona przez firmę: 

SPRZĘT OGRODNICZO-LEŚNY 
 

ul. Chrobrego 11 
 

Firma SPRZĘT OGRODNICZO-LEŚNY Zbigniew Jarosz
warunki udziału w postępowaniu. Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę uzyskała 

spośród ofert podlegających ocenie na podstawie kryteriów oceny ofert
lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 
oceny określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy /  
Nazwa Kryterium 

Oferta nr 1 
ATI GARDEN 
Aneta Kolasa 

ul. Wrocławska 1B 
51-361 Wilczyce 

SPRZĘT OGRODNICZO
LEŚNY

pkt 48,08 

pkt 20,00 

Współczynnik wysilenia silnika 
pkt 10,00 

wysilenia silnika 
pkt 6,67 

RAZEM: pkt 84,75 

Zamawiający nie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów. 

prof. dr hab. Adam Jezierski
REKTOR 
Uniwersytetu Wrocławskiego

 
 

.10.2017 r. 

e na stronie 

internetowej zamawiającego) 

przetargu nieograniczonego na realizację 
mechanicznego sprzętu ogrodniczego niezbędnego 

do utrzymania istniejącej różnorodności biologicznej Arboretum 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
– Uniwersytet 

najkorzystniejszą 

Zbigniew Jarosz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę uzyskała najwyższą ocenę 

na podstawie kryteriów oceny ofert 

art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 

Oferta nr 2 
SPRZĘT OGRODNICZO-
LEŚNY Zbigniew Jarosz  

ul. Chrobrego 11 
57-100 Strzelin 

60,00 

13,33 

10,00 

10,00 

93,33 

Adam Jezierski 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 


