
 

 

Znak sprawy: NZ5-3113-2-03/2019     Lublin, dnia 18.02.2019 r. 

Zawiadomienie o wyniku postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty  

Przedmiot zamówienia: Opracowanie projektów nasadzeń rekompensacyjnych drzew i krzewów (dokumentacji 
opisowo - fotograficznej) wraz z kosztorysami dotyczącej gospodarki krzewo - i drzewostanem, kolidującym z 
planowanymi przez LPEC S.A. pracami ziemnymi związanymi z realizacją zadań sieciowych w zakresie budów, 
przebudów i remontów w 2019 r. 

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane w oparciu o plany IR 2019 oraz w ramach projektu pn.: 
„Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) współfinansowanego ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku z 
podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.05.00-00-0001/16-00 z dn. 27.11.2017r. 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie przetargu nieograniczonego w którym 
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, zgodnie z § 34 w 
związku z § 33 ust 1 pkt 1 i § 2 ust.1 pkt.2) Regulaminu udzielania zamówień wykonawcom przez Lubelskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Lublinie współfinansowanych ze środków europejskich w ramach realizacji 
projektu współfinansowanego z POIiŚ. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.lpec.pl- 
zakładka: Przetargi - Przetargi oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w siedzibie Spółki oraz na stronie 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl .Data zamieszczenia ogłoszenia: 18.01.2019r. Publiczne 
otwarcie ofert nastąpiło w dniu 01.02.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej (zgodnie z 
ogłoszeniem i SWZ). 
 
 

 Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Puławskiej 28, 
20-822 Lublin/ jako Zamawiający – zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu udział wzięli nw. 
Wykonawcy, tj.: 

 Polskie Lasy Benedykt Górecki Dąbrówka 7 26-332 Sławno, który złożył ofertę Nr 1 z ceną 
ofertową w wysokości 12 300,00 złotych brutto; 

 GARDEN CONCEPT Architekci Krajobrazu W. Januszczyk, P. Szkołut Sp. J. ul. Śnieżyńskiego 
1 20-706 Lublin, który złożył ofertę Nr 2 z ceną ofertową w wysokości: 2 829,00 złotych brutto; 

 „PARK - PROJEKT” inż. Irena Choroszyńska ul. Kurantowa 4/249 20 - 836 Lublin, który złożył 
ofertę Nr 3 z ceną ofertową w wysokości: 1 845,00 złotych brutto. 

 FloraMed Wojciech Słomka ul. Tęczowy Las 2b/31 10-687 Bartąg, który złożył ofertę Nr 4, z ceną 
ofertową w wysokości 17 466,00 złotych brutto. 

 Architektura Zieleni HORTUS Radosław Ciołek - Poniatowski ul. Stefczyka 38 20 - 151 Lublin, 
który złożył ofertę Nr 5, z ceną ofertową w wysokości 965,55 złotych brutto. 

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA: 

 WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Jednocześnie LPEC S.A. jako Zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego 

postępowania przetargowego dotyczącego niniejszego zamówienia dokonano wyboru oferty 

najkorzystniejszej, która została złożona przez: 

 Wykonawcę: Architektura Zieleni HORTUS Radosław Ciołek - Poniatowski ul. Stefczyka 38 20 - 
151 Lublin (Oferta Nr 5) – z ceną ofertową w wysokości: 965,55 złotych brutto za jedną 
dokumentację projektową (bez względu na ilość drzew i krzewów) , otrzymując max. ilość 
punktów – 100, zgodnie z kryteriami oceny ofert (Część XI SWZ). 

Do porównania i oceny ofert, brane były tylko oferty ważne, spełniające warunki SWZ 
i niepodlegające odrzuceniu. 

 
Streszczenie ofert: 

http://www.lpec.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


 

 

Numer 

oferty 

 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

cena oferty brutto 
w PLN za 1 opracowanie 

Ilość otrzymanych punktów 

1 

Polskie Lasy Benedykt Górecki 

Dąbrówka 7 

26-332 Sławno 

12 300,00 7,85 

2 

GARDEN CONCEPT Architekci 

Krajobrazu W. Januszczyk, P. 

Szkołut Sp. J. 

ul. Śnieżyńskiego 1 

20-706 Lublin 

2 829,00 34,13 

3 

„PARK - PROJEKT”  

inż. Irena Choroszyńska 

ul. Kurantowa 4/249 

20 - 836 Lublin 

1 845,00 52,33 

4 

FloraMed Wojciech Słomka 

ul. Tęczowy Las 2b/31 

10-687 Bartąg 

17 466,00 5,53 

5 

Architektura Zieleni HORTUS  

Radosław Ciołek - Poniatowski 

ul. Stefczyka 38 

20 - 151 Lublin 

965,55 100 

 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:  

Wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Części XI 

SWZ. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany został przy zastosowaniu jedynego kryterium, tj. cena oferty 

brutto za jedną dokumentację projektową (bez względu na ilość drzew i krzewów). 

Ponadto LPEC S.A. jako Zamawiający informuje - zgodnie z Częścią XVI SWZ, że umowa w sprawie 
niniejszego zamówienia będzie zawarta z Wykonawcą, którego oferta została złożona jako 
najkorzystniejsza, po przekazaniu do publicznej wiadomości zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej. O terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, zostanie poinformowany zgodnie z warunkami SWZ.  

Zawiadomienie o wynikach postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej, jest przekazane do 

publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 

www.lpec.pl /zakładka: Przetargi →Przetargi – Numer sprawy: NZ5-3113-2-03/2019/, na stronie 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń mieszczącej się w 

siedzibie Zamawiającego a także zostaje przekazane do wiadomości Wykonawców biorących udział w 

niniejszym postępowaniu. 

 

http://www.lpec.pl/
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

