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Informacja na stronę internetową/tablicę ogłoszeń

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.), zwanej dalej „uPzp”na
„świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu pensjonatu, utrzymaniu i wyżywieniu koni
służbowych będących w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej  Policji  w Szczecinie wraz z
podstawową opieką weterynaryjną, zoohigieniczną i usługą podkuwniczą  oraz wynajmem
pomieszczeń dla policjantów jeźdźców”:

  
Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający zawiadamia o :

1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp) złożonej
przez Wykonawcę:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

AKADEMICKI OŚRODEK JEŹDZIECKI
ul. Junacka 23-25
71-494 Szczecin
za cenę  367.200,00 zł brutto

2) nazwach albo  imionach  i  nazwiskach,  siedzibach  albo  miejscach  zamieszkania  i  adresach,  jeżeli  są

miejscami  wykonywania  działalności  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną

ofertom w kryterium oceny ofert (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

Nr
oferty

Wykonawca Liczba punktów 
wg kryterium cena

1 STAJNIA PRZYLEP 

Andrzej Groszkowski

72-005 Przylep 6A
mail: stajniaprzylep@gmail.com

–----------------
oferta odrzucona

2
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
AKADEMICKI OŚRODEK JEŹDZIECKI
ul. Junacka 23-25
71-494 Szczecin
faks: 91 449 40 14
mail: rektor@zut.edu.pl

100,00

3 Ośrodek Jeżdziecki „u ANI“
Płochocin 3
72-003 Dobra Szczecińska
mail: babykuc@gmail.com

–-------------
Wykonawca wykluczony

4 PHU EQUUS 
Waldemar Jankowski

Leśno Górne 10
72-004 Tanowo
mail: iliwara@poczta.fm

48,57

1



Uzasadnienie faktyczne: wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i spośród wszystkich ważnych ofert

uzyskała największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył tę ofertę wykazał, iż

spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp” Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu. Oferta została najwyżej oceniona na podstawie

kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XII  ogłoszenia. 

3)  dopuszczeniu  do  dynamicznego  systemu  zakupów  (art.  92  ust.  1  pkt  5  uPzp):  Zamawiający

nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu);

4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp):

Usługi polegające na zapewnieniu pensjonatu, utrzymaniu i wyżywieniu koni wraz z podstawową opieką

weterynaryjną,  zoohigieniczną i  usługą podkuwniczą oraz wynajmem pomieszczeń dla policjantów

jeźdźców nie są usługami powszechnymi, a Zamawiający skonkretyzował zakres, wielkość i termin oraz

pozostałe  warunki  usługi.  Zgodnie  z  art.  102   ustawy Pzp  dynamiczny system zakupów dotyczy

wyłącznie przetargu ograniczonego.

 
wyk. w 1 egz. 
wyk. A.G.
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