
  
 
 

 
   

 

Nr postępowania: ST-I.082.1.10.2021      Kraków, 16.07.2021 r.  

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 
negocjacji pn. Wykonanie prac hydrotechnicznych, w szczególności regulowanie poziomu zwierciadła wód 
gruntowych poprzez udrożnienie rowów melioracyjnych w celu poprawy lub przywrócenia właściwego stanu 
siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków motyli na obszarze Natura 2000 Jadowniki Mokre PLH 120068. 
 

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Zamawiający, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, na podstawie art. 253 ust. 1 w zw. z art. 
266   ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 z późn. zm.) 
dalej ustawa pzp informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji pn. Wykonanie prac hydrotechnicznych, w szczególności regulowanie poziomu 
zwierciadła wód gruntowych poprzez udrożnienie rowów melioracyjnych w celu poprawy lub przywrócenia 
właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków motyli na obszarze Natura 2000 Jadowniki 
Mokre PLH 120068: 
 

1. złożono oferty i przyznano punktację:  
 

1) Dariusz Różycki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DREW – KOS Dariusz Różycki z siedzibą ul. 
Chojnicka 57 A, 89 – 500 Tuchola– Wykonawca zaoferował cenę: 203.050,22 zł, Koordynator – wykazano 21 
realizacji 
Liczba punktów  w kryterium cena: 60 pkt 
Liczba punktów w kryterium Doświadczenie – 40 pkt  
Liczba punktów razem: 100  

 
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

- Arkadiusz Łukasik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wodno – Melioracyjne i 
Remontowo – Budowlane AREX Arkadiusz Łukasik, ul. Żeromskiego 12, 28 – 100 Busko – Zdrój 
- Zenon Myszk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WODMEL 
Zenon Myszk, Budzyń 48, 28 – 100 Busko – Zdrój 
zaoferowali cenę: 994.393,33 zł 

 Koordynator – wykazano 3 realizację  
 

Liczba punktów  w kryterium cena: 12,25 pkt 
Liczba punktów w kryterium Doświadczenie – 5,71 pkt  
Liczba punktów razem: 17,96 pkt   

 
  

3) TRANS – LAS Dylowicz Spółka Jawna z siedzibą Damienice 255, 32 – 700 Bochnia – Wykonawca zaoferował 
   cenę: 244.770,00 zł. Koordynator wykazano 19 realizacji 

Liczba punktów  w kryterium cena: 49,77 pkt 
Liczba punktów w kryterium Doświadczenie – 36,19 pkt  
Liczba punktów razem: 85,96 pkt   

 

 

2. w postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani też nie odrzucił żadnej oferty.  
 

3. Jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez  



  
 
 

 
   

 

 
Dariusz Różycki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DREW – KOS Dariusz Różycki z siedzibą ul. 
Chojnicka 57 A, 89 – 500 Tuchola  cena: 203.050,22 zł 
 
Uzasadnienie: Oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktowy przyjętych w postępowaniu kryteriów wyboru 
oferty najkorzystniejszej. 

 


