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Zn. spr.: SA.270.2.8.2022

Uczestnicy postępowania przetargowego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – część 1 i 2

Nadleśnictwo Choczewo (Zamawiający) zawiadamia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji 

(art. 275 pkt 1) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich 

stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych                             

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) pn.: „Wykonanie odcinkowych – 
interwencyjnych remontów dróg leśnych oraz prac z zakresu bieżącego 
utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Choczewo w roku 2022”.

Na podstawie oceny złożonych ofert oraz w oparciu o przewidziane kryteria 

wyboru oferty, Zamawiający wybrał do realizacji przedmiotu zamówienia 

(na część 1 i 2), ofertę złożoną przez:

 Roboty Ziemno-transportowe Radosław Fiedorowicz, Perlino 
ul. Rybacka 16, 84-250 Gniewino
 – cena oferty 358 638,48 zł brutto na część 1;
– cena oferty 358 638,48 zł brutto na część 2;

Uzasadnienie wyboru:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert 

określonych w rozdziale XIX SWZ:

 Cena – przypisana waga 60%;



 Nadleśnictwo Choczewo

Nadleśnictwo Choczewo, ul. Świerkowa 8, 84 - 210 Choczewo
tel.: +48 58 572-26-00, fax: +48 58 572-26-06, e-mail: choczewo@gdansk.lasy.gov.pl

Nr rejestrowy BDO: 000307142

www.lasy.gov.pl

 Wydłużenie okresu gwarancji jakości – przypisana waga 40%.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza złożył ofertę 

niepodlegającą odrzuceniu oraz spełnił wszystkie warunki 

i wymagania postawione przez Zamawiającego, uzyskując zgodnie 

z kryteriami oceny ofert 100 pkt (na część 1) i 100 pkt (na część 2). 

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty na część 1 przedmiotu zamówienia pn. 

„Interwencyjne remonty dróg oraz bieżące utrzymanie dróg stanowiących środki 

trwałe Nadleśnictwa Choczewo” wraz z punktacją przyznaną ofertom: 

Nr 
oferty

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy

Cena oferty 
brutto [PLN] 
– waga 60%

Okres 
gwarancji [m-

ce] – waga 40%

Razem 
punktacja 

1

Roboty Ziemno-transportowe 
Radosław Fiedorowicz
Perlino ul. Rybacka 16
84-250 Gniewino

60 pkt. 40 pkt. 100 pkt.

2
P.U.T. „ARWIT” Arkadiusz Wicki
Ul. Gen. Sikorskiego 3
84-242 Luzino

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt. 2 lit. C ustawy Pzp

3

Usługi Ogólnobudowlane 
Sławomir Dziobak
Lubiatowo ul. Bałtycka 19
84-210 Choczewo

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty na część 2 przedmiotu zamówienia pn. 

„Interwencyjne remonty dróg oraz bieżące utrzymanie dróg nie będących środkami 

trwałymi Nadleśnictwa Choczewo  ” wraz z punktacją przyznaną ofertom: 

Nr 
oferty

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy

Cena oferty 
brutto [PLN] 
– waga 60%

Okres 
gwarancji [m-

ce] – waga 40%

Razem 
punktacja 

1 Roboty Ziemno-transportowe 
Radosław Fiedorowicz

60 pkt. 40 pkt. 100 pkt.
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Perlino ul. Rybacka 16
84-250 Gniewino

2
P.U.T. „ARWIT” Arkadiusz Wicki
Ul. Gen. Sikorskiego 3
84-242 Luzino

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt. 2 lit. C ustawy Pzp

Z poważaniem,
Sebastian Wejer
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/
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