
Byczyna, dnia 2 lipca 2018 r.  
ZP.3-10.2018 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 

 

ZAWIADOMIENIE 

o zakończeniu postępowania bez wyboru Wykonawcy w cz. I 

o wyborze Wykonawcy w cz. II 
 

 
 
dot.: postępowania: „Miejsca rekreacji i zabaw na terenie Gminy Byczyna” 
 

 Działając na podstawie § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 

2018 r. (Dz. Ust. Z 2018 r. poz. 396) informuję, iż w prowadzonym postępowaniu: 

- dla części nr 1 zakończono postępowanie bez wyboru wykonawcy,  

- dla części nr 2 wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę  

MAGIC GARDEN sp. z o.o. 

Ul. Wyszyńskiego 60a 

88-170 Pakość 

Termin składania ofert minął 12.06.2018 r. o godz. 9:00, jawne otwarcie ofert w przedmiotowym 

postępowaniu nastąpiło w dniu  12.06.2018 r. o godzinie 9:15. 

Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia kwotę:  

Cz. I – 35.847,31 zł. 

Cz. II – 253.882,41 zł. 

Kryteria oceny ofert: cena brutto – 100% 

 

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpływu 

poszczególnych ofert oraz podaniem tych danych z oferty, które stanowią odpowiedź na warunki 

udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert: 

Nr oferty Firma oraz adres Wykonawcy Kryterium 1 
(w zł.) 

Pkt. Data/godzina 
wpływu oferty 

1. Cz. 1 „PROMETEUSZ” 
Cezary Wojciech Krakowski 
95-200 Pabianice, ul. Topolowa 23 

- -  
07.06.2018 

12:27 Cz. 2 315.497,46 60,29 

2. Cz. 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Handlowo Usługowe „MEVIUS” 
Mateusz Cichowski 
Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski 

- -  
08.06.2018 

10:45 Cz. 2 253.881,84 74,92 

3. Cz. 1 MAGIC GARDEN sp. z o.o. 
Ul. Wyszyńskiego 60a 
88-170 Pakość 

- -  
11.06.2018 

13:20 
Cz. 2 190.219,50 100,00 

4. Cz. 1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
ULBUD Urszula Sumisławska 
Lasowice Wielkie 53,  
46-282 Lasowice Wielkie 

 
156.600,90 

 
100,00 

 
12.06.2018 

8:40 Cz. 2  
375.273,00 

 
50,69 

5. Cz. 1 APIS POLSKA sp. z o.o. 
Ul. 3-go Maja 85 
37-500 Jarosław 

171.897,72 -  
13.06.2018 

10:23 
Cz. 2 249.505,50 - 

    
„Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

„Zadanie realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” 
 



Pozostałe informacje: 

Warunki postawione przez 
Zamawiającego 

Wykazanie spełnienia warunków przez Wykonawców 

Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca ubiegający się o 
realizację przedmiotowego 
zamówienia, dysponował osobą, 
która będzie skierowana przez 
Wykonawcę do realizacji 
zamówienia, a która to osoba 
posiada następujące uprawnienia: 
Dla cz. I i II: co najmniej jedną 
osobą posiadającą uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno- 
budowlanej 
W celu wykazania spełniania przez 
Wykonawcę warunku, o którym 
mowa powyżej, Wykonawcy 
zobowiązani byli przedłożyć wraz z 
ofertą: 
a) wykaz osób, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia (wystarczające będzie 
wykazanie wyłącznie osób, o 
których mowa powyżej), wraz 
z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych 
niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami 
b) kserokopię uprawnień oraz 
przynależność do właściwej izby 
samorządu zawodowego. 
 

Nr 
oferty 

Nr 
części 

Spełnienie warunku 

 

1. 

Cz.1 Wykonawca wykazał, iż dysponuje osobą, która 
będzie skierowana do realizacji zamówienia, 
osoba ta posiada uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej  /lub równoważne/. 
Wykonawca przedłożył wraz z ofertą: 
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w 
wykonaniu zamówienia, 
- kserokopie uprawnień oraz przynależność do 
właściwej izby samorządu zawodowego. 

 

2. 

Cz.1 Wykonawca wykazał, iż dysponuje osobą, która 
będzie skierowana do realizacji zamówienia, 
osoba ta posiada uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej  /lub równoważne/. 
Wykonawca przedłożył wraz z ofertą: 
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w 
wykonaniu zamówienia, 
- kserokopie uprawnień oraz przynależność do 
właściwej izby samorządu zawodowego. 

 

3. 

Cz.1  Wykonawca wykazał, iż dysponuje osobą, która 
będzie skierowana do realizacji zamówienia, 
osoba ta posiada uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej  /lub równoważne/. 
Wykonawca przedłożył wraz z ofertą: 
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w 
wykonaniu zamówienia, 
- kserokopie uprawnień oraz przynależność do 
właściwej izby samorządu zawodowego. 

 

4. 

Cz.1 Wykonawca wykazał, iż dysponuje osobą, która 
będzie skierowana do realizacji zamówienia, 
osoba ta posiada uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej  /lub równoważne/. 
Wykonawca przedłożył wraz z ofertą: 
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w 
wykonaniu zamówienia, 
- kserokopie uprawnień oraz przynależność do 
właściwej izby samorządu zawodowego. 

Cz.2 

5. Cz.1 Oferta nie podlegała ocenie (złożona po 
terminie) 
 Cz.2 

Pozostałe informacje 

Wykonawcy, których oferty zostały 
odrzucone 

APIS POLSKA sp. z o.o. 
Ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław  
Oferta złożona po terminie 

Zakończenie postępowania bez 
wyboru wykonawcy 

W cz. I – kwota najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa 
kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację 
zamówienia. 

 

     
 

Z poważaniem 
   

     Prezes Zarządu OSP w Janówce 
 

 
        /-/ Piotr Żurawka 


