
 

Uchwała Nr 2/22 

Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

 
z dnia 24 marca 2022 r. 

 
 

w sprawie przedstawienia informacji z przeprowadzonych postępowań przetargowych w 2021 

roku. 

 
 

 Na podstawie § 17 ust.2 pkt 6 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urz. Woj. 

Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 7, poz. 

129, z 2008 r. Nr 85, poz. 1813 oraz z 2010 r. Nr 33, poz. 679 i Nr 102, poz. 1829 oraz z 2018 r. poz. 

3475) Zarząd Związku uchwala, co następuje: 

§1. Przyjmuje się informację z przeprowadzonych postępowań przetargowych w 2021 roku przez 

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Zarządu 

/-/ Wlademar Miśko  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

 

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 2/22 

Zarządu ZMiGDP  

z dnia 24.03.2022 r. 
 

Informacja 
o przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 

w 2021 roku 
 
 

BIURO ZWIĄZKU 
 

1. Dostawa smoltów łososia dla wód w zarządzie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 
(ZDPII.271.1.1.2021) 
 
- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie                                      z 

postanowieniami ustawy dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 
ze zm.) w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

- Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 31 906,28 zł brutto. 
-  W postępowaniu wpłynęła 1 oferta. 
 
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp z powodu, że oferta tego 
wykonawcy nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 
organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
określonymi przez zamawiającego. Wykonawca ten składając ofertę w polu Identyfikator postępowania podał 
numer IdPostępowania z Platformy e-Zamówienia zamiast z miniPortalu, co spowodowało, że na miniPortalu 
nie ma informacji o ofercie i nie ma możliwości jej odszyfrowania i odczytania. 
 
2. Dostawa smoltów łososia dla wód w zarządzie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 
(ZDPII.271.1.2.2021) 
 
-  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie                                      z 

postanowieniami ustawy dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 
ze zm.) w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

- Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 31 906,28 zł brutto. 
-  W postępowaniu wpłynęła 1 oferta. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AQUAMAR” Sp. z o.o. Pasieka 2a/2, 77-200 Miastko 
Wartość oferty wyniosła: 32 571,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden 
złotych 00/100) brutto. 
Umowa nr 8/21 została zawarta w dniu 16.04.2021 r.  
 
3. Remont stropodachu Przedszkola samorządowego nr 2 w Połczynie - Zdroju (ZDPII.271.1.3.2021)  
 
-  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie                                      z 

postanowieniami ustawy dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 
ze zm.) w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

- Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 515 000,00 zł brutto. 
-  W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. 



 
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.z powodu nie złożenia żadnej 
oferty. 

 
4. Budowa Polsko-Niemieckiego Ogrodu Naukowo-Przyrodniczego przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w 
Lipiu (ZDPII.271.1.4.2021) 
 
-  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie                                      z 

postanowieniami ustawy dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 
ze zm.) w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

- Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 684 234,00 zł brutto. 
-  W postępowaniu wpłynęła 1 oferta. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne GRAND Kazimierz Ligus, ul. Szosa Połczyńska 61,                                          
78-200 Białogard. 
Wartość oferty wyniosła: 700 000,00 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) brutto. 
Umowa została zawarta w dniu 08.09.2021 r. 
 
5. Budowa przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin: Tychowo, Białogard, 

Karlino (ZDPII.271.1.5.2021) 
 
-  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie                                      z 

postanowieniami ustawy dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 
ze zm.) w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 
 Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania częściowe. 

- Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości 845 694,28 zł brutto, w tym:  
- zadanie częściowe nr 1 – 268 755,43 zł brutto, 
- zadanie częściowe nr 2 – 289 337,27 zł brutto, 
- zadanie częściowe nr 3 – 287 601,58 zł brutto. 

-  W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. 
 
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.z powodu nie złożenia żadnej 
oferty. 
 
6. Remont stropodachu Przedszkola samorządowego nr 2 w Połczynie - Zdroju - wolna reka 
(ZDPII.271.1.6.2021)  
 
-  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie                                      z 

postanowieniami ustawy dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 
ze zm.) w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy Pzp. 

-  Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 515 000,00 zł brutto. 
 
Negocjacje przeprowadzono z Przedsiębiorstwem Usług Budowlanych LEŚ Paweł Leś z siedzibą                         w  
Żydowie 88A, 76-012 Żydowo 
Wartość umowy wyniosła: 520 000,00 zł brutto (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) brutto. 
Umowa została zawarta w dniu 14.09.2021 r. 
 
7. Produkcja narybku dla obwodu rybackiego rzeki Parsęty nr 1. (ZDPII.271.1.7.2021)  
 
-  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie                                      z 

postanowieniami ustawy dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 
ze zm.) w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

- Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 390 000,00 zł brutto. 



-  W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. 
 
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp. z powodu nie złożenia żadnej 
oferty. 
8. Produkcja narybku dla obwodu rybackiego rzeki Parsęty nr 1. (ZDPII.271.1.8.2021)  
 
-  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie                                      z 

postanowieniami ustawy dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 
ze zm.) w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). 

- Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości: 390 000,00 zł brutto. 
-  W postępowaniu wpłynęła 1 oferta. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: 
PROAQUA, Daniel Krysiński, Jeżyczki 73, 76-150 Darłowo. 
Wartość oferty wyniosła: 363 732,00 zł brutto (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści 
dwa złote 00/100) brutto. 
Umowa została zawarta w dniu 09.12.2021 r. 
 
9. Budowa przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin: Tychowo, Białogard, 
Karlino (ZDPII.271.1.9.2021)  
 
-  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone zostało zgodnie                                      z 

postanowieniami ustawy dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 
ze zm.) w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 
Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania częściowe. 

- Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości 1 085 694,28 zł brutto, w tym:  
- zadanie częściowe nr 1 – 348 755,43 zł brutto, 
- zadanie częściowe nr 2 – 369 337,27 zł brutto, 
- zadanie częściowe nr 3 – 367 601,58 zł brutto. 

-  W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. 
 
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.z powodu nie złożenia żadnej 
oferty. 
 


