
 

 

 
 

 

Kraków, dnia 21 maja 2020 r. 

 

DZP-282-02/20 

 

Do wszystkich zainteresowanych 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa polegająca 

na pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni Zamku Królewskiego na Wawelu– 

Państwowych Zbiorów Sztuki” - znak sprawy: DZP-282-02/20 

 

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, działając na podstawie art. 92 ust. 2 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843 ze zm.), informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę polegającą na pielęgnacji i 

konserwacji terenów zieleni Zamku Królewskiego na Wawelu– Państwowych Zbiorów 

Sztuki” - znak sprawy: DZP-282-02/20 jako najkorzystniejsza wybrana została oferta: 

 
 
Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

1 
Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakład Urządzania 
i Utrzymania Zieleni A. Popek, J. Franek Spółka Jawna, ul. Miedziana 3, 31-567 
Kraków oraz  "P.G. Zieleń" Grzegorz Popek, Droginia 224, 32-400 Myślenice 

 
 
1.1) Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta jest jedyną złożoną w niniejszym 

postępowaniu, nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu. 

 
1.2) Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty: 
1) Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakład Urządzania 

i Utrzymania Zieleni A. Popek, J. Franek Spółka Jawna, ul. Miedziana 3, 31-567 Kraków oraz  

"P.G. Zieleń" Grzegorz Popek, Droginia 224, 32-400 Myślenice 



 
1.3) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 
Złożona przez: Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakład 

Urządzania i Utrzymania Zieleni A. Popek, J. Franek Spółka Jawna, ul. Miedziana 3, 31-567 

Kraków oraz  "P.G. Zieleń" Grzegorz Popek, Droginia 224, 32-400 Myślenice, która uzyskała 

następującą liczbę punktów: w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” – 60 pkt, w 

kryterium „Czas podjęcia działań w zakresie usunięcia awarii i zagrożenia bezpieczeństwa” – 

10 pkt, w kryterium „Czas wykonania jednokrotnego (każdorazowego) kompletu czynności 

dla koszenia trawników” – 10 pkt, w kryterium „Doświadczenie osób, które zostaną 

skierowane do wykonywania zamówienia w charakterze osób wykonujących prace 

techniczne dotyczące pielęgnacji zieleni niskiej” – 20 pkt. Łącznie oferta ta uzyskała: 100 pkt. 
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