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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
udostępniana na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 

1. Zamawiaj ący:  
Miasto Zielona Góra – Urz ąd Miasta Zielona Góra  
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,  
tel. (+48) 68 45 64 100, faks: (+48) 68 45 64 455    
adres skrzynki ePUAP: /umzg/SkrytkaESP 
adres strony internetowej: http://www.zielona-gora.pl/  
NIP: 973-100-74-58  
REGON: 970770178 

2. Post ępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego:  
1) w trybie podstawowym o wartości mniejszej niż 5.382.000 euro pn. Rewitalizacja Parku 

Tysi ąclecia w Zielonej Górze ; 
2) miejsce realizacji zamówienia: Zielona Góra ; 
3) oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV):  
a) 45000000-7 Roboty budowlane (główny kod); 
b) 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 
c) 45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu; 
d) 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby; 
e) 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu; 
f) 45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków; 
g) 45112712-9 - Roboty w zakresie kształtowania ogrodów; 
h) 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych; 
i) 45236000-0 - Wyrównywanie terenu; 
j) 45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 
k) 77300000-3 - Usługi ogrodnicze; 
l) 32562300-3 – Światłowodowe kable do przesyłu danych; 
m) 38651600-9 – Kamery cyfrowe; 
n) 32323500-8 – Urządzenia do nadzoru wideo; 
a) 77211400-6 - Usługa wycinania drzew; 
4) rodzaj zamówienia – robota budowlana. 

3. Dane Wykonawcy, którego ofert ę uznano za najkorzystniejsz ą: 

a) firma: PRO-INFRA Sp. z o.o.  (NIP 6932175557);  
b) kod, miejscowość: 67–222 Jerzmanowa ; 
c) ulica, nr domu, nr pokoju: Ogrodowa 8 ; 
d) cena wybranej oferty z VAT: 14.786.000,00 zł; 
e) ilość punktów przyznanych w kryterium cena  „C”: 59,75 pkt ; 
f) ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja „G”: 40,00 pkt ; 
g) łączna ilość punktów: 99,75 pkt ; 

4. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: 

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie pzp, a zawartym w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (SWZ) i uzyskała najwyższą liczbę punktów – sumę punktów 
przyznanych w kryterium „C” + „G” – 99,75 pkt, w tym w kryterium: cena „C”- 59,75 pkt, gwarancja 
„G” – 40,00 pkt. 
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5. Dane o Wykonawcach, którzy zło żyli oferty: 

1) oferta nr 1 złożona przez: 
a) firma: SORTED Sp. z o.o. (NIP 1231308566); 
b) kod, miejscowość: 05-500 Piaseczno ; 
c) ulica, nr domu, nr pokoju: Chyliczki, ul. Wschodnia 27b ; 
a) cena oferty z VAT: 21.673.000,00 zł; 
b) ilość punktów przyznanych w kryterium cena  „C”: 40,76 pkt ; 
c) ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja „G”: 40,00 pkt ; 
d) łączna ilość punktów: 80,76 pkt ; 

2) oferta nr 2 złożona przez: 
e) firma: PRO-INFRA Sp. z o.o. (NIP 6932175557); 
f) kod, miejscowość: 67–222 Jerzmanowa ; 
g) ulica, nr domu, nr pokoju: Ogrodowa 8 ; 
h) cena oferty z VAT: 14.786.000,00 zł; 
i) ilość punktów przyznanych w kryterium cena  „C”: 59,75 pkt ; 
j) ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja „G”: 40,00 pkt ; 
k) łączna ilość punktów: 99,75 pkt ; 

3) oferta nr 3 złożona przez: 
a) firma: Commercial Networks Service Tomczyszyn Sp. k.  (NIP 9291867262); 
b) kod, miejscowość: 65-775 Zielona Góra ; 
c) ulica, nr domu, nr pokoju: Zacisze 16a ; 
d) cena oferty z VAT: 14.879.009,51 zł; 
e) ilość punktów przyznanych w kryterium cena  „C”: 59,38 pkt ; 
f) ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja „G”: 40,00 pkt ; 
g) łączna ilość punktów: 99,38 pkt ; 

4) oferta nr 4 złożona przez: 
a) firma: Edyta Tomczyk Kreator (NIP 9281054362); 
b) kod, miejscowość: 68-200 Żary ; 
c) ulica, nr domu, nr pokoju: Żabikowska 3B ; 
l) cena oferty z VAT: 15.080.669,69 zł; 
m) ilość punktów przyznanych w kryterium cena  „C”: 58,58 pkt ; 
n) ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja „G”: 40,00 pkt ; 
o) łączna ilość punktów: 98,58 pkt ; 

5) oferta nr 5 złożona przez: 
a) firma: ARMAN Roboty Ziemne s.c. J.Małecka, M.Piskorowski  (NIP 9282076236); 
b) kod, miejscowość: Kadłubia 42 A, 68-200 Żary ; 
c) cena oferty z VAT: 14.724.175,00 zł; 
d) ilość punktów przyznanych w kryterium cena  „C”: 60,00 pkt ; 
e) ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja „G”: 20,00 pkt ; 
f) łączna ilość punktów: 80,00 pkt ; 

6) oferta nr 6 złożona przez: 
a) firma: EXALO DRILLING S.A.  (NIP 5272681258); 
b) kod, miejscowość: 64-920 Piła ; 
c) ulica, nr domu, nr pokoju: Plac Staszica 9 ; 
d) cena oferty z VAT: 14.903.840,95 zł; 
e) ilość punktów przyznanych w kryterium cena  „C”: 59,28 pkt ; 
f) ilość punktów przyznanych w kryterium gwarancja „G”: 40,00 pkt ; 
g) łączna ilość punktów: 99,28 pkt . 

 


