
KI.ZP.271.18.2022                               Głubczyce, dnia 01.12.2022 r. 
 
Zamawiający: 
Gmina Głubczyce 
ul. Niepodległości 14 
48-100 Głubczyce 
  
       UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
       O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00412359/01 z dnia 27.10.2022 r. 
Nazwa zadania: Rewitalizacja parku oraz terenu przyległego do pałacu w miejscowości Pomorzowice. 
 

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) - 
dalej: ustawa Pzp. 

 
I. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty 
najkorzystniejszej. 
Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, złożoną przez wykonawcę:  
 

Usługi Komunalne Sp. z o.o. 
ul. Pocztowa 8 

48-100 Głubczyce 
cena 993 578,51 zł 

okres gwarancji 60 miesięcy 
W/w Wykonawca spełnia warunki podane w SWZ i zgodnie z przyjętymi kryteriami oferta uzyskała największą 
liczbę punktów. 
 
II. Ranking złożonych ofert: 
Lp Wykonawca Liczba punktów 

kryterium 1 - 
cena- 
60 %  

Liczba punktów 
kryterium 2 - 

okres gwarancji                          
i r ękojmi 

40 %  

Łączna ilość 
punktów 

 

1. Usługi Komunalne Sp. z o.o. 
ul. Pocztowa 8 
48-100 Głubczyce 

60,00 pkt 40,00 pkt 100,00 pkt 

III. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty. 
IV. Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy. 
V. Umowa może zostać zawarta zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1a)  ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Wykonawca, którego została wybrana, zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy. 
VI. Zamawiający informuje, że wobec czynności zamawiającego przysługują wykonawcom środki ochrony 
prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX Pzp. 
Informację przesyła się Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz umieszcza się na: 

1) Platformie zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
2) Stronie internetowej Gminy Głubczyce 
3) Tablicy ogłoszeń Gminy Głubczyce 

                               Z up. Burmistrza 
             Zastępca Burmistrza 
 
                               Kazimierz Bedryj 
            ....................................................... 
                Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona 
                do podejmowania czynności w jego imieniu 
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