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INFORMACJA  Z ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA 

Miejscowość i data dokumentu: 

Warszawa, dnia 22.09.2021 r. 

Dotyczy:  

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi z zakresu leśnictwa, do których zastosowanie 
mają przepisy art. 11ust. 5 pkt 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2021 
r. poz. 1129 ze zm.) pn.: Specjalistyczne  usługi z zakresu leśnictwa polegające na wykonaniu prac 
pielęgnacyjnych w koronach drzew rosnących w  drzewostanie zabytkowego parku Muzeum Pałacu Króla Jana 
III w Wilanowie. 

Treść informacji:  

1. Zgodnie z Częścią IV ust. 2. pkt 2.2 Ogłoszenia o zamówieniu - dalej Ogłoszenia, Zamawiający 
informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta  
złożona przez: DALPINEX Tymoteusz Szczotka z siedzibą przy ul. Kaczeńców 14 w Wilkowicach (43-
364). 

2. Oferta w/w Wykonawcy zgodnie z kryteriami oceny ofert (Kryterium nr 1 – „Cena brutto-C ”: cena brutto 

za realizację zamówienia, Kryterium nr 2 – „Doświadczenie kierownika robót - D”: Doświadczenie kierownika robót) 
otrzymała maksymalną ilość punktów, tj. 100,00 punktów. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 
oferta nie podlega odrzuceniu. 

3. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz streszczeniem 
dokonanej oceny ofert: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba pkt w kryterium:  

Cena brutto  za realizację 

zamówienia 

[Kryterium nr 1 – „Cena 

brutto - C”] 

/max 60 pkt./ 

Liczba pkt w kryterium: 

Doświadczenie kierownika 

robót 

[Kryterium nr 2 – 

„Doświadczenie kierownika 

robót - D”] 

/max 40 pkt./ 

Łączna liczba 

punktów 

 

[max 100 pkt.] 

1 

ELITELAS Sp. z o.o. - LIDER 
Durdy 141, 
39-450 Baranów Sandomierski 
NIP:867-225-02-85 
@: biuro@elitelas.pl 
Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Sp. z o.o. 
Sp.k. - PARTNER 
Durdy 141, 
39-450 Baranów Sandomierski 
@: biuro@elitelas.pl  

48,19 40,00 88,19 

2 

DALPINEX Tymoteusz Szczotka 
ul. Kaczeńców 14, 
43-365  Wilkowice 
NIP: 553-251-81-31 
@: dalpinex@gmail.com  

60,00 40,00 100,00 

Uzasadnienie faktyczne i prawne 

Zgodnie  z Częścią I ust. 2 pkt 3 Ogłoszenia, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw 
dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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OFERTA NR 1: 

Złożona przez: DALPINEX Tymoteusz Szczotka, ul. Kaczeńców 14, 43-365  Wilkowice 

1. Ofercie przyznano łącznie 100,00 pkt. – najkorzystniejsza oferta 
2. Zamawiający kierując się kryteriami oceny ofert przyjętymi w ust. 3, Części III Ogłoszenia dla 

przedmiotowej oferty przyznał punkty w sposób następujący: 
1) Cena brutto za realizację zamówienia (Cena brutto – C) – 60 punktów 
2) Doświadczenie kierownika robót skierowanego do  realizacji zamówienia - (Doświadczenie 

kierownika robót - D) – 60 punktów 

UWAGA: Za kierownika robót należy rozumieć osobę o której mowa w Części II Rozdziale A ust. 3 
pkt 3.2 ppkt 3.2.1 Ogłoszenia o zamówieniu 

3. Punkty w kryterium  CENA-C zostały obliczane z zastosowaniem następującego wzoru:  
1) cena (brutto) najniższa C = iloraz najniższej ceny (brutto)  i ceny (brutto) badanej oferty 

pomnożony. 
2) Wykonawca zaoferował cenę brutto za realizację zamówienia w kwocie: 172 616,40 zł 
3) Liczba punktów przyznana przedmiotowej ofercie w kryterium „Cena brutto – C” z 

zastosowaniem ww. wzoru: 60,00 pkt. 
4. W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla przedmiotowej oferty w Kryterium nr 2 – 

„Doświadczenie kierownika robót - D” (o którym mowa w Części II Rozdziale A ust. 3 pkt 3.2 
ppkt. 3.2.1 niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu) przy kierowaniu pracami polegającymi na 
pielęgnacji zabytkowego drzewostanu w parku zabytkowym lub innej zorganizowanej zieleni 
wpisanej do rejestru zabytków*, uwzględniono zgodnie z Ogłoszeniem, co następuje: 

*Zamawiający wyjaśnia, że za zabytkowe ogrody lub parki uznaje się formy zaprojektowanej zieleni, stanowiące 
świadectwo minionej epoki bądź zdarzeń, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na 
posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Podstawą uznania ogrodu za zabytkowy jest objęcie 
go jedną z form ochrony, które są wymienione w ustawie z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (t. jedn. Dz.U. 2020 poz. 282) 

1) Sposób obliczenia   „Doświadczenie kierownika robót - D”: 
Liczba lat doświadczenia kierownika robót przy kierowaniu pracami polegającymi na 
pielęgnacji zabytkowego drzewostanu w parku zabytkowym lub innej zorganizowanej zieleni 
wpisanej do rejestru zabytków: 

a) 8 lat i mniej – 40,00 pkt. 
b) 7 lat i mniej – 30,00 pkt. 
c) 6 lat i mniej  – 20,00 pkt. 
d) 5 lat i mniej  – 10,00 pkt. 
e) 4 lata –0,00 pkt. 

2) Wykonawca zadeklarował, że do realizacji przedmiotu zamówienia skieruję kierownika robót 
posiadającego 11 letnie doświadczenie przy kierowaniu pracami polegającymi na pielęgnacji 
zabytkowego drzewostanu w parku zabytkowym lub innej zorganizowanej zieleni wpisanej do 
rejestru zabytków*. 

*Zamawiający wyjaśnia, że za zabytkowe ogrody lub parki uznaje się formy zaprojektowanej zieleni, stanowiące 
świadectwo minionej epoki bądź zdarzeń, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną 
wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Podstawą uznania ogrodu za zabytkowy jest objęcie go jedną z form 
ochrony, które są wymienione w ustawie z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. jedn. Dz.U. 
2020 poz. 282) 

3) Mając na uwadze powyższe Zamawiający przyznał przedmiotowej ofercie w kryterium 
Doświadczenie kierownika robót - D: 40,00 pkt. 

OFERTA NR 2: 

Złożona przez konsorcjum firm: 
1) ELITELAS Sp. z o.o., Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski - - LIDER 
2) Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Sp. z o.o. Sp.k., Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski 
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1. Ofercie przyznano łącznie 88,19 pkt. 
2. Zamawiający kierując się kryteriami oceny ofert przyjętymi w ust. 3, Części III Ogłoszenia dla 

przedmiotowej oferty przyznał punkty w sposób następujący: 
1) Cena brutto za realizację zamówienia (Cena brutto – C) – 60 punktów 
2) Doświadczenie kierownika robót skierowanego do  realizacji zamówienia - (Doświadczenie 

kierownika robót - D) – 60 punktów 

UWAGA: Za kierownika robót należy rozumieć osobę o której mowa w Części II Rozdziale A ust. 3 
pkt 3.2 ppkt 3.2.1 Ogłoszenia o zamówieniu 

3. Punkty w kryterium  CENA-C zostały obliczane z zastosowaniem następującego wzoru:  
1) cena (brutto) najniższa C = iloraz najniższej ceny (brutto)  i ceny (brutto) badanej oferty 

pomnożony. 
2) Wykonawca zaoferował cenę brutto za realizację zamówienia w kwocie: 214 920,00 zł 
3) Liczba punktów przyznana przedmiotowej ofercie w kryterium „Cena brutto – C” z 

zastosowaniem ww. wzoru: 48,19 pkt. 
4. W zakresie obliczenia liczby punktów przyznanej dla przedmiotowej oferty w Kryterium nr 2 – 

„Doświadczenie kierownika robót - D” (o którym mowa w Części II Rozdziale A ust. 3 pkt 3.2 
ppkt. 3.2.1 niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu) przy kierowaniu pracami polegającymi na 
pielęgnacji zabytkowego drzewostanu w parku zabytkowym lub innej zorganizowanej zieleni 
wpisanej do rejestru zabytków*, uwzględniono zgodnie z Ogłoszeniem, co następuje: 

*Zamawiający wyjaśnia, że za zabytkowe ogrody lub parki uznaje się formy zaprojektowanej zieleni, stanowiące 
świadectwo minionej epoki bądź zdarzeń, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną 
wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Podstawą uznania ogrodu za zabytkowy jest objęcie go jedną z form 
ochrony, które są wymienione w ustawie z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. jedn. Dz.U. 
2020 poz. 282) 

1) Sposób obliczenia   „Doświadczenie kierownika robót - D”: 
Liczba lat doświadczenia kierownika robót przy kierowaniu pracami polegającymi na 
pielęgnacji zabytkowego drzewostanu w parku zabytkowym lub innej zorganizowanej zieleni 
wpisanej do rejestru zabytków: 

a) 8 lat i mniej – 40,00 pkt. 
b) 7 lat i mniej – 30,00 pkt. 
c) 6 lat i mniej  – 20,00 pkt. 
d) 5 lat i mniej  – 10,00 pkt. 
e) 4 lata –0,00 pkt. 

2) Wykonawca zadeklarował, że do realizacji przedmiotu zamówienia skieruję kierownika robót 
posiadającego 8 letnie doświadczenie przy kierowaniu pracami polegającymi na pielęgnacji 
zabytkowego drzewostanu w parku zabytkowym lub innej zorganizowanej zieleni wpisanej do 
rejestru zabytków*. 

*Zamawiający wyjaśnia, że za zabytkowe ogrody lub parki uznaje się formy zaprojektowanej zieleni, stanowiące 
świadectwo minionej epoki bądź zdarzeń, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną 
wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Podstawą uznania ogrodu za zabytkowy jest objęcie go jedną z form 
ochrony, które są wymienione w ustawie z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. jedn. Dz.U. 
2020 poz. 282) 

3) Mając na uwadze powyższe Zamawiający przyznał przedmiotowej ofercie w kryterium 

Doświadczenie kierownika robót - D: 40,00 pkt. 

Zatwierdził w imieniu Zamawiającego: 

Zastępca Dyrektora Muzeum – p. Piotr Górajec 


