
 
 

 

 

 

                                                                                                 Mikołów,  dnia 16.07.2013 r. 
Znak sprawy: ROBiA PN/5/07/13  

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2010.113.759 z późn. zm.), Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi 
zbioru materiału nasiennego roślin zagrożonych i chronionych z 15 stanowisk na obszarze 
województw: świętokrzyskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, w ramach projektu 
„Ocena stanu populacji oraz ochrona ex situ wybranych dziko rosnących gatunków roślin 
rzadkich i zagrożonych na terenie Polski”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 
W przedmiotowym postępowaniu została złożona 1 oferta. Zamawiający dokonał oceny 
i analizy złożonej oferty nie podlegającej wykluczeniu ani odrzuceniu. 
Zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy 
wyborze najkorzystniejszej oferty była cena. 
 

Nr 
oferty 

Nazwa oraz adres wykonawcy Liczba 
punktów w 

kryterium cena 

Łączna 
punktacja 

1 

Konsorcjum wykonawców: 
Agata Smieja ul. Grzegorzka 14b/10, 40-309 
Katowice; 
Magdalena Maślak ul. Strzelców Bytomskich 45a/19, 
41-902 Bytom; 
Katarzyna Galej ul. Miła 4, 43-190 Mikołów 

100 100 pkt. 

 
Na podstawie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert 
ustalono, iż Oferta nr 1 złożona przez konsorcjum wykonawców odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w ustawie oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru uzyskując w ocenie 100 pkt. Cena  oferty nie 
przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego 
zamówienia. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę  w sprawie zamówienia publicznego 
zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2010.113.759 z późn. zm.). 
 
Prosimy o potwierdzenie w dniu 16-07-2013 r., odbioru niniejszego pisma e-mailem na adres: 
radaogrodow@gmail.com. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony 
w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego 
pocztą elektroniczną. 
 

               Z poważaniem, 
 
 


