
UCHWAŁA NR 66/191/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wycinka 
103 drzew wraz z pracami porządkowymi oraz nasadzeniami zastępczymi”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Wycinka 103 drzew wraz z pracami porządkowymi oraz 
nasadzeniami zastępczymi” zatwierdza się wybór oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe KOSTELLO Kostrzewa Joanna, z/s: ul. Zielone Wzgórze 10, 58-508 Dziwiszów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński
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UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2019 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert dotyczące postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o

wartości poniżej 221.000 euro na realizację zadania pn.: „Wycinka 103 drzew wraz z pracami

porządkowymi oraz nasadzeniami zastępczymi”.

Złożone zostały trzy oferty:

Oferta Nr 1
Grupa Rataje Sp. z o. o.
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
- zaoferowana cena brutto: 210.384,00 zł,

Ilość punktów przyznana za kryterium CENA – 24,48 pkt

- zaoferowany okres gwarancji w zakresie utrzymania biologicznej żywotności na nasadzenia

drzew – 5 lat,

Ilość punktów przyznana za kryterium GWARANCJA NA NASADZENIA – 40 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 64,48 pkt

Oferta Nr 2
FUH MAMUT
Dariusz Żmurko
ul. Łowiecka 3
58-573 Piechowice
- zaoferowana cena brutto: 213.840,00 zł,

Ilość punktów przyznana za kryterium CENA – 24,09 pkt

- zaoferowany okres gwarancji w zakresie utrzymania biologicznej żywotności na nasadzenia

drzew – 5 lat,

Ilość punktów przyznana za kryterium GWARANCJA NA NASADZENIA – 40 pkt

Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 64,09 pkt

Oferta Nr 3
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOSTELLO
Kostrzewa Joanna
ul. Zielone Wzgórze 10
58-508 Dziwiszów
- zaoferowana cena brutto: 85.860,00 zł,

Ilość punktów przyznana za kryterium CENA – 60 pkt

- zaoferowany okres gwarancji w zakresie utrzymania biologicznej żywotności na nasadzenia

drzew – 5 lat,

Ilość punktów przyznana za kryterium GWARANCJA NA NASADZENIA – 40 pkt
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Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria – 100 pkt

Zespół osób wykonujących czynności w postępowaniu – na podstawie § 3 Uchwały
Nr 61/176/19 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie
zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:
„Wycinka 103 drzew wraz z pracami porządkowymi oraz nasadzeniami zastępczymi”, proponuje
zatwierdzić wybór Oferty Nr 3, złożonej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOSTELLO
Kostrzewa Joanna, z/s: ul. Zielone Wzgórze 10, 58-508 Dziwiszów, która spełnia wymogi
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą łączną ilość
punktów (czyli 100,00) spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Zgodnie z zapisem Działu III ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wykonawca zobowiązany będzie w ramach wykonanej usługi zakupić drewno pozyskane w trakcie
wycinki, za zaoferowaną przez siebie cenę, nie mniejszą jednak niż wartość ustalona przez
Zamawiającego (53.420,42 zł brutto). Wykonawca, który złożył Ofertę Nr 3 zobowiązał się
zakupić drewno pozyskane w trakcie wycinki za cenę: 53.460,00 zł brutto.
Zgodnie z zapisem §6 ust. 4 projektu Umowy - Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT/rachunku i zostanie pomniejszone o cenę zakupu drewna, zaoferowaną
przez Wykonawcę – na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie powiatu na 2019 rok na sfinansowanie

zamówienia zostały zabezpieczone w Dziale 600, rozdz. 60014 § 4300.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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