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Wszyscy Oferenci  

                                                                                                                            Wg rozdzielnika 

 
 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie pn. „Wycinka krzaków w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych  powiatu gryfińskiego                  

z podziałem na 3 zadania: zadanie I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II – 

gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III - Cedynia, Moryń i Mieszkowice”. 

 

           Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) informuje się, że Zamawiający podjął następujące 

rozstrzygnięcie: 

1. odrzuca się ofertę: 

a. nr 3 Wykonawcy GRANITSPORT Marcin Mazur, ul. Brązowa 3 /4, 70-781 Szczecin na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt 2 uPzp tj. "Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (...)" (w ofercie podano niepoprawną wysokość dziennej stawki za 

opóźnienie w wykonaniu zadania - niezgodność z pkt 1 b) Części XIII SIWZ); 

2. dokonuje wyboru na poszczególne zadania: 

a. Nr I – gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 4 Paan-

bus Spółka z o.o., ul. Przedwiośnie 14/2, 70-877 Szczecin, za kwotę brutto 62 565,31 zł (słownie: 

sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć 31/100 zł), wysokość dziennej stawki kary za opóźnienie                 

w wykonaniu zadania 2%;  

b. Nr II – gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 6 Zakład 

Usługowo-Handlowy Agnieszka Aniśkiewicz, ul. Jabłonkowa 21 f, 74-300 Myślibórz, za kwotę brutto 

35 440,83 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści 83/100 zł), wysokość dziennej stawki 

kary za opóźnienie w wykonaniu zadania 2%; 

c. Nr III – gminy: Mieszkowice, Moryń i Cedynia, jako najkorzystniejszą przyjął ofertę nr 6 Zakład 

Usługowo-Handlowy Agnieszka Aniśkiewicz, ul. Jabłonkowa 21 f, 74-300 Myślibórz, za kwotę brutto 

27 520,14 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwadzieścia 14/100 zł.), wysokość dziennej 

stawki kary za opóźnienie w wykonaniu zadania 2%. 

 

 

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium „cena” – 60%, 

wysokość dziennej stawki kary za opóźnienie w wykonaniu zadania – 40 %.  

4. Punktację złożonych ofert przedstawiono w załączniku nr 1.  

5. Zamawiający informuje, że umowy zostaną zawarte nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania 

niniejszego zawiadomienia. 

                                                                                  

  

                                                            

 


