
  
 
 

 
   

 

Nr postępowania: ST-I.082.1.12.2021      Kraków, 16.07.2021 r.  

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 
negocjacji pn. Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto 
PLH120080 (udrożnienie rowów melioracyjnych i cieku, ograniczenie nadmiernego uwodnienia) na potrzeby 
projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od 
wód” w ramach działania 2.4 Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 
 

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 zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Torfowisko 
Wielkie Błoto PLH120080 (udrożnienie rowów melioracyjnych i cieku, ograniczenie nadmiernego 
uwodnienia) na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów 
nieleśnych zależnych od wód” w ramach działania 2.4 Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 
 

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: 287.173,22 zł 

Liczba punktów w kryterium cena: 38,29 pkt  

Koordynator – wykazano 21 realizacji  - liczba punktów w ramach kryterium – 40 pkt  

Punkty razem: 78,29 pkt  

 

 

 

2) TRANS – LAS Dylowicz Spółka Jawna  z siedzibą Damienice 255, 32 – 700 Bochnia – Wykonawca zaoferował 

cenę: 183.270,00 zł. 

Liczba punktów w kryterium cena: 60 pkt  

Koordynator wykazano 19 realizacji – liczba punktów  w ramach kryterium 36,19 pkt  

Punkty razem: 96,19 pkt  

 

2. w postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy, ani też nie odrzucił żadnej oferty.  
3.  
4. Jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez  

 
TRANS – LAS Dylowicz Spółka Jawna  z siedzibą Damienice 255, 32 – 700 Bochnia, cena: 183.270,00 zł. 



  
 
 

 
   

 

Uzasadnienie: Oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktowy przyjętych w postępowaniu kryteriów wyboru 
oferty najkorzystniejszej. 

 


