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                                            Do Wszystkich 

                                            Wykonawców 

ZAWIADOMIENIE 

o wyborze najkorzystniejszej oferty  

OGŁOSZENIE NR 2022/BZP 00281625/01 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i 

oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1  na Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wietlin, Wietlin 

Pierwszy wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 2 złożoną przez  Przedsiębiorstwo Budowlane 

„Budomont” sp. z o.o. ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów która przedstawia najkorzystniejszy bilans 

ceny i okresu gwarancji i otrzymała 100 pkt.  

UZASADNIENIE 

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na „Budowa kanalizacji sanitarnej w 

m. Wietlin, Wietlin Pierwszy” w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy  P.z.p. 

Zgodnie z zapisami  SWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał się kierować następującymi 

kryteriami: cena: 60% oraz okres gwarancji: 40%, i udzielić zamówienia Wykonawcy, który 

spełnia wymogi określone w SWZ i P.z.p. oraz uzyska najwyższą liczbę punktów według podanych 

powyżej kryteriów oceny ofert.   

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 3 ofert w tym:  

Z postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca. 

W postępowaniu została odrzucona jedna oferta tj. oferta Wykonawcy nr 3  :  IBG Instalbud Sp. z 

o.o. ul. Boya-Żeleńskiego 6a, 35-105 Rzeszów. Powód odrzucenia: Przed upływem terminu związania 

ofertą tj. w terminie 30 dni od otwarcia ofert, który upływał 14.09.2022r., Zamawiający zwrócił się do 

Wykonawców o wydłużenie tego terminu o kolejne 30 dni, tj. do dnia 15.10.2022r. W odpowiedzi na 

w/w pismo firma IBG Instalbud Sp. z o.o. nie wyraziła zgody na wydłużenie tego terminu. W związku 

z powyższym, działając na odstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli 

Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Ocenie ofert zostało poddanych 2 oferty:  

1. SANITEX Sp. z o.o. 37-204 Tryńcza 120  
Cena: 11 770 643,67 zł brutto  - 59,39 pkt 

Okres gwarancji: 60 miesięcy –   40,00 pkt 

Uzyskana liczba punktów:         99,39 pkt  

 



2.  Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomont” sp. z o.o. ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów 

Cena:  11 650 560,00 zł brutto –  60,00 pkt 

Okres gwarancji: 60 miesięcy –    40,00 pkt 

Uzyskana liczba punktów:    100,00 pkt 

 Mając na uwadze, że Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu a oferta była zgodna 

z przepisami P.Z.P. oraz odpowiadała treści SWZ należało wybrać ofertę Przedsiębiorstwo 

Budowlane „Budomont” sp. z o.o. ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2.  

 

             

 

/Kierownik Zamawiającego/ 
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