
Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Siechnicach 

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia 
Nr SISK Z.4.2020 z dnia 16 marca 2020 r. 

Rozdział I Rozdział I. o wartości powyżej 5 OOO zł netto, nieprzekraczającego wyrażonej w złotych 
równowartość kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. 

Rozdział 2 Rozdział 2. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. z 2010 r.: Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). 

I I. Przedmiot zamówienia: 
Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia zapytanie o cenę Pielęgnacja, 

konserwacja i utrzymanie boisk do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej naturalnej, na obiektach 

zarządzanych i będących własnością Siechnickiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. 

12. Wartość szacunkowa zamówienia: 

I 35.813,00 zł netto 
tj. 8.577,93 euro, wg kursu I euro= 4,1749 zł, 
kurs EURO zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego 
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. 

I 3. Porównanie ofert: 
(oferty - pisemne odpowiedzi na zapytanie ofertowe, kosztorysy ofertowe, oferty uzyskane drogą elektroniczną, 
informacje zebrane na podstawie własnego badania rynku). 
W tabeli poniżej przedstawiono oferty cenowe na maksymalne przyjęte w postępowaniu zamówienie. 

Nr Nazwa i adres firmy Cena netto VAT23% Wartość brutto 
Oferty złotych złotych 

Ogrody-Wrocław.pl 
I Ul. Wrocławska 7, 55-020 Rzeplin 66.168,62 5.293,49 71.462, 11 

NIP 899-227-21-24 
ETO sp. z o.o., sp. Komandytowa 

2 Ul. Brzeska 19, 55-200 Oława 91.566,00 7.325,28 98.891,28 
NIP 9121883687 

Trawniki sp. Z o.o. 
3 Ul. Krucza lok. 68/9, 53-411 Wrocław 68.184,70 5.454,78 73.639,48 

NIP 899 268 47 14 
PHU Traw Mar Izabela Zawadzka 

4 Ul. Poznańska 39, 61-160 Poznań 46.089,50 3.687,16 49.776,66 
NIP 926 149 82 22 

Z uwagi na możliwość zmniejszenia zakresu świadczonych usług pielęgnacji na niektórych obiektach w związku 
z korektami planu finansowego Spółki na powierzone zadanie, przy wyborze oferty porównano ceny jednostkowe za 
poszczególne czynności co przedstawia tabela poniżej. 



Lp. Zakres prac Jednostka Stawka jednostkowa (m2) netto 
miary Oferta 1 Oferta 2 Oferta 3 Oferta 4 

l Rozsiew nawozów m2 0,36 zł 0,35 zł 0,37 zł 0,65 zł 
2 Wertykulacja i areacja z wywozem urobku m2 0,41 zł 0,74 zł 0,42 zł 0,67 zł 
3 Piaskowanie oraz szczotkowanie m2 0,32 zł 0,52 zł 0,33 zł 0,33 zł 
4 Wałowanie m2 0,15 zł 0,21 zł 0,15 zł - zł 
5 Oprys środkami chwastobujczym, grzybobójczymi m2 0,15 zł 0,23 zł 0,16 zł 0,36 zł 
7 SUMA 1,39 zł 2,05 zł 1,43 zł 2,01 zł 

Z przedstawionej powyżej tabeli zestawienia cen jednostkowych wykonywanych usług pielęgnacji boisk najkorzystniej 
przedstawia się oferta nr I, gdzie wykonanie pełnego zakresu zabiegów pielęgnacji określonych w zamówieniu 
skalkulowano najtaniej. 
W związku z zależnością finansową Spółki od dysponenta tj. Gminy Siechnice, wymagająca dostosowania 
zakresu czynności i ich częstotliwości wykonywania w zależności od możliwych zmian budżetowych, a tym 
samym zmian planu finansowego Spółki, rekomenduje się wybór najtańszej oferty biorąc pod uwagę kalkulację 
cen jednostkowych, a nie maksymalnego zakresu przewidzianego w zapytaniu. 

j 4. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru: 

Z uwagi na rekomendacje wybrano ofertę nr I, oferowaną przez wykonawcę firmę Ogrody-Wrocław.pl 
Oferta nr I spełnia wymagania zamawiającego i oferuje najniższą kwotę jednostkową usługi. Oferta nr 2,3 i 4 spełnia 
wymagania zamawiającego jednakże zawiera cenę wyższą. 

Wnioskuje o zatwierdzeni wyboru wykonawcy 
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