
 

 
 
DO.261.2.2021                                                     Tychy, dnia 26 stycznia 2022 r. 
 r. 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

– dot. Zadania nr 1 

 

 

 

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. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) informuje o wyborze 

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Utrzymanie zieleni niskiej w Tychach w 2022 r. - 

Zadanie nr 1-5”. 

 

Przy zastosowaniu kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty określonych w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ), jako najkorzystniejszą dla Zadania nr 1 wybrano ofertę nr 2 złożoną przez 

Wykonawcę:  

 

BIO-EKOS GROUP  

SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

UL. TARGIELA 112 

43-100 TYCHY 

 

Uzasadnienie prawne wyboru oferty: 

Art. 239 ust. 1 PZP - Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w dokumentach zamówienia. 

 

Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty: 

Oferta Wykonawcy jest zgodna z treścią SWZ i nie podlega odrzuceniu. Wyboru oferty dokonano ze 

względu na: 

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

2) Kryterium nr 2: Czas jednokrotnego koszenia trawników w parkach i skwerach - waga 

kryterium 15%, 

3) Kryterium nr 3: Czas jednokrotnego ostatniego koszenia trawników w parkach i skwerach – 

waga 15%, 



 

4) Kryterium nr 4: Wysokość kary umownej (KU) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy - 

waga kryterium 10%. 

 

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 Dziale XVI w pkt 3.1.5.1. 

SWZ, 

2) Kryterium nr 2 (Czas jednokrotnego koszenia trawników w parkach i skwerach) - 15,00 pkt, 

wyliczone wg wzoru określonego w Dziale XVI w pkt 3.1.5.2. SWZ, 

3) Kryterium nr 3 (Czas jednokrotnego ostatniego koszenia trawników w parkach i skwerach) – 

15 pkt, wyliczone wg wzoru określonego w Dziale XVI w pkt 3.1.5.3. SWZ, 

4)  (Wysokość kary umownej (KU)  za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy): 10,00 pkt, 

wyliczone według sposobu określonego w Dziale XVI w pkt 3.1.5.4. SWZ. 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Liczba pkt w kryterium 

RAZEM 

Cena 

Czas 

jednokrotnego 

koszenia 

trawników  

w parkach  

i skwerach 

Czas 

jednokrotnego 

ostatniego 

koszenia 

trawników  

w parkach  

i skwerach 

Wysokość kary 

umownej (KU)  
za nienależyte 

wykonanie 

przedmiotu 

umowy 

2 

 
BIO-EKOS GROUP  
SP. Z O.O. SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA 

UL. TARGIELA 112 
43-100 TYCHY 

 

60 15 15 10 100 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                Z poważaniem 
                                                       

              Dyrektor Tyskiego Zakładu Usług 
                Komunalnych w Tychach 
                mgr Agnieszka Lyszczok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Paula Małajny      


