
 

 
 
TZUK.271.5.2020                                      Tychy, dnia 21 maja 2020 r.20 
 r. 

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA  
 

 

 

Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach (Zamawiający) 

ul. Budowlanych 43 

43-100 Tychy, woj. Śląskie 

tel.: 32 438-22-00; fax: 32 438-22-15 

 

zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) informuje 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Zakładanie, utrzymanie kwietników i rabat 

w pasach drogowych na terenie miasta Tychy”. 

 

Przy zastosowaniu kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ), jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:  

 

Konsorcjum firm:  

Lider:  

BIO-EKOS GROUP Sp. z o.o. spółka komandytowa,  

Konsorcjant 1: 

BIO-EKOS Sp. z o.o. spółka komandytowa, 

Adres konsorcjum:  

ul. Targiela 112, 43-100 Tychy 

 

 

Uzasadnienie prawne wyboru oferty: 

Art. 91 ust. 1 PZP - Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty: 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a jego oferta jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega odrzuceniu. 

Wyboru oferty dokonano ze względu na: 

1) Kryterium nr 1: Cena - waga kryterium 60%,  

2) Kryterium nr 2: Ilość dni roboczych w trakcie których zostanie wykonana obsada letnia 

kwietników sezonowych - waga kryterium 40%. 

Oferta uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów – 100,00 pkt, w tym za: 

1) Kryterium nr 1 (Cena): 60,00 pkt, wyliczone wg wzoru określonego w pkt 13.2.1 SIWZ, 

2) Kryterium nr 2 (Ilość dni roboczych w trakcie których zostanie wykonana obsada letnia 

kwietników sezonowych): 40,00 pkt, wyliczone według wzoru określonego w pkt 13.2.2 SIWZ. 



 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Liczba pkt w kryterium 

RAZEM 

Cena (koszt) 

Ilość dni roboczych  

w trakcie których 

zostanie wykonana 

obsada letnia 

kwietników sezonowych 

1 

Konsorcjum firm:  
Lider: BIO-EKOS GROUP  

sp. z o.o. spółka komandytowa 
Konsorcjant 1: 

BIO-EKOS sp. z o.o. spółka 
komandytowa 

Adres konsorcjum: 
ul. Targiela 112 
43-100 Tychy 

 

60 40 100 

 

                                                                                                                                       

Z poważaniem 
      

                                                                                                

Dyrektor Tyskiego Zakładu Usług  

                                                                                                                Komunalnych w Tychach 

                                                                                                                mgr Agnieszka Lyszczok 

 

   /dokument podpisany elektronicznie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Paula Małajny      
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