
Park Narodowy Gór Stołowych 

57-350 Kudowa Zdrój, 

ul. Słoneczna 31 Kudowa Zdrój data.23.03.2022 r. 

https://pngs.logintrade.net/zapytania_em

ail,74782,55385df83c377f1b7659f1b624

77443d.html  
strona internetowa prowadzonego postępowania 

Dotyczy postępowania pod nazwą: Wykonanie prac związanych z czynną ochroną 

ekosystemów leśnych w PNGS w 2022 roku.   

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

pod numerem 2022/S 028-071707 dnia 09.02 2022 r.  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego postępowania [art. 253 ust. 2 p.z.p.] 

Na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający informuje, że w 

postępowaniu na Wykonanie prac związanych z czynną ochroną ekosystemów 

leśnych w PNGS w 2022 roku.  

 

Część I Obwód Ochronny Szczeliniec 

 

1) oferta wykonawcy  KONSORCJUM FIRM: 1) Usługi Prac Leśnych i Rolniczych 

Krzysztof Wenski, Dolina 19 ,57-340 Duszniki Zdrój; 2) Usługi Prac Leśnych Kamila 

Mazur, Dolina 19, 57-340 Duszniki Zdrój; 3), Usługi Prac Leśnych i Rolniczych, Eryk 

Wenski, Dolina 19, 57-340 Duszniki Zdrój reprezentowane przez LIDERA 

KONSORCJUM Usługi Prac Leśnych i Rolniczych Krzysztof Wenski została 

wybrana jako oferta najkorzystniejsza; 

Uzasadnienie faktyczne i prawne oceny ofert: 

1) oferta wykonawcy wskazanego powyżej nie została odrzucona i otrzymała najwyższą 

liczbę punktów, bo w kryterium cena otrzymała 100 pkt. Cena była jedynym 

kryterium oceny ofert. Łączna ilość punktów 100. 

2) Była to jedyna oferta jaka wpłynęła na I część postępowania w związku z tym 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, art.264 pzp 

 

 

Część II Obwód Ochronny Czerwona Woda 

 

1) oferta wykonawcy  Konsorcjum Firm: 1. PPHU FARAM Rafał Borak, 57-330 

Szczytna, ul. Batorów 20 2. Usługi Leśne Borak Krzysztof, 57-330 Szczytna, ul. 

Batorów 20 3. Usługi Komunalne, Prac Leśnych Pośrednictwo w Sprzedaży Drewna 

Zbigniew Bogdanik, 57- 330 Szczytna, ul. Batorów 22 została wybrana jako oferta 
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najkorzystniejsza; 

Uzasadnienie faktyczne i prawne oceny ofert: 

1) oferta wykonawcy wskazanego powyżej nie została odrzucona i otrzymała najwyższą 

liczbę punktów, bo w kryterium cena otrzymała 100 pkt. Cena była jedynym 

kryterium oceny ofert. . Łączna ilość punktów 100. 

2) Była to jedyna oferta jaka wpłynęła na II część postępowania w związku z tym 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, art. 264 pzp 

 

Część III Obwód Ochronny Bukowina 

 

1) oferta wykonawcy  KONSORCJUM FIRM: Firma Handlowo-Usługowa Monika 

Tylza, Łężyce 39, 57-340 Duszniki Zdrój i Usługi Prac Leśnych Krzysztof Zwierko 

Złotno 14, 57-340 Duszniki Zdrój została wybrana jako oferta najkorzystniejsza;  

Uzasadnienie faktyczne i prawne oceny ofert: 

1) oferta wykonawcy wskazanego powyżej nie została odrzucona i otrzymała najwyższą 

liczbę punktów, bo w kryterium cena otrzymała 100 pkt. Cena była jedynym 

kryterium oceny ofert. . Łączna ilość punktów 100. 

2) Była to jedyna oferta jaka wpłynęła na III część postępowania w związku z tym 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, art. 264 pzp 
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podpis osoby upoważnionej 
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