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Zn. spr.: SA.270.1.1.2023            Pieńsk, dn. 13.03.2023r. 

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA,  
WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

I TERMINIE PODPISANIA UMOWY 

Nadleśnictwo Pieńsk zawiadamia, że w wyniku postępowania prowadzonego na podstawie 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 

1710 ze zm.) na zadanie p.n.: 

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pieńsk w 

2023 roku – Pakiet I, Pakiet V, Pakiet VI i Pakiet VII” w części zamówienia, dotyczącej 

Pakietu nr V, nr postępowania: SA.270.1.1.2023 

wybrano jako najkorzystniejszą 

ofertę firmy: KONSORCJUM FOREST II, ul. Mieszka I 14, 68-100 Żagań, e-mail: 

biuro@laspol.com.pl, cena ofertowa 1 181 155,84 zł brutto (słownie: milion sto 

osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 84/100) w tym podatek VAT 8 % i 

23% tj. 95 044,14 zł co daje kwotę netto 1 086 111,70 zł. Oferta uzyskała 100 pkt w 

kryteriach oceny ofert. 

Dla przedmiotowej części zamówienia, tj. Pakietu nr V – leśnictwo Bielawa i OHZ, ocenie 

Zamawiającego podlegała 1 oferta. Oferta spełniła warunki formalne, została prawidłowo 

złożona i zabezpieczona wadialnie. 

Ocena punktowa ofert: 

Nr 

oferty 
Wykonawca Cena brutto 

Punkty 

uzyskane 

w kryterium 

„cena” 

Suma 

uzyskanych 

punktów 

Pozycja 

w 

rankingu 

1 
KONSORCJUM FOREST II 

ul. Mieszka I 14 
68-100 Żagań 

1 181 155,84zł 100 pkt 100 pkt I 

Najkorzystniejsza oferta KONSORCJUM FOREST II, ul. Mieszka I 14, 68-100 Żagań, została 

najwyżej oceniona. Wykonawca potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

oraz braku podstaw do wykluczenia. 

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. 

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 264 ust. 1 ustawy PZP zawrze umowę 

w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 

10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

mailto:biuro@laspol.com.pl
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Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na dzień 24 marca 2023 r. (piątek) godz. 

10:30 w siedzibie Zamawiającego w Pieńsku przy ul. Wysokiej 2. 

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta 

została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności: 

1) wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5% 

wynagrodzenia brutto, tj.: 59 057,79 zł; 

2) przedłożyć Zamawiającemu do wglądu:  

o zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia 

specjalistycznego z zakresu pracy pilarką dla osób wskazanych przez 

Wykonawcę w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w 

postępowaniu, 

o dokumenty potwierdzające warunek posiadanego wykształcenia osób 

wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące w dokumentach 

potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu,  

o dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej określony we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego 

(załącznik nr 12 do SWZ) w wysokości co najmniej: 

▪ 150 000,00 zł dla Pakietu V; 

o umowę zawartą z firmą posiadającą uprawnienia do odbioru i utylizacji 

absorbentów skażonych olejami (w przypadku Wykonawcy wykonującego 

zabiegi z użyciem środków chemicznych umowa musi obejmować odbiór oraz 

utylizację zbędnych bądź przeterminowanych środków chemicznych, 

opakowań po nich itp.); 

o dokumenty wskazane w § 7 ust. 4 wzoru umowy (stanowiącego Załącznik nr 

12 do SWZ) dot. osób wykonujących w realizacji Przedmiotu Umowy 

czynności polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), tj.:  

▪ oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierających informacje, w 

tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 

umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.  

▪ poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do 

których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zawierać informacje, w tym dane osobowe 

niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu 

oraz zakres obowiązków pracownika.  
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▪ dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń lub opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń 

pracownika, zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez 

Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
 

Z upoważnienia  
Nadleśniczego Nadleśnictwa Pieńsk 

Zastępca Nadleśniczego 
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