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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, informujemy, że w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia na usługę pielęgnacji terenów zielonych należących do KTBS Sp. z o.o. 

w latach 2021-2023, na podstawie art. 239 ust. 1 Ustawy została wybrana jako 

najkorzystniejsza oferta złożona przez TAXUS Małgorzata Guran, ul. Ochla-Zielonogórska 1, 

66-006 Zielona Góra, z którą zostanie zawarta umowa o realizację zamówienia. W myśl art. 308 

ust. 2 Ustawy, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

niniejszego zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Uzasadnienie 

I. W ramach postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego wpłynęły trzy oferty: 

1. „TAXUS” Małgorzata Guran, ul. Ochla-Zielonogórska 1, 66-006 Zielona Góra; 

2. „Akcent” Krystian Czajkowski, ul. Szkolna 21 Kiełcz, 67-100 Nowa Sól; 

3. MICRON Sp. z o.o., ul. Karola Olszewskiego 21H, 25-663 Kielce. 

II. Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 Zamawiający odrzucił ofertę nr 3 Wykonawcy 

MICRON Sp. z o.o., jako sporządzoną i przekazaną w sposób niezgodny z wymaganiami 

technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania i przekazywania ofert przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego w SWZ, a w szczególności oferta: 

a) nie została opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (por. ust. 6.8 SWZ); 

b) nie została zaszyfrowana przy użyciu MiniPortalu UZP (por. ust. 6.9 SWZ); 

c) została złożona z pominięciem narzędzi MiniPortalu UZP, co spowodowało, że nie istnieje 

w wykazie złożonych ofert w tym serwisie – formalnie na stronie MiniPortalu istnieje 

informacja o złożonych jedynie dwóch ofertach (por. ust. 6.7 SWZ). 

III. Zestawienie ważnych ofert 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Punktacja łączna 

1. „TAXUS” Małgorzata Guran, ul. Ochla-Zielonogórska 1, 66-006 Zielona Góra 100 pkt. 

2. „Akcent” Krystian Czajkowski, ul. Szkolna 21 Kiełcz, 67-100 Nowa Sól 89 pkt. 

 

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 na podstawie jedynego kryterium, jakim 

jest cena, która nie przekroczyła kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca spełnia 

kryteria udziału w postępowaniu. 


