
 
 

 

 
 

 Gmina Dydnia 

          36-204 Dydnia 224, woj. podkarpackie 

 

Oznaczenie postępowania: 

RIIiPP.271.23.2021.MG        Dydnia, 17 maja 2021 r. 

 

 
 

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 
 

Działając na podstawie art. 253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm. – dalej zwaną Ustawą) Gmina Dydnia 

reprezentowana przez Wójta Gminy (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, że dokonała 

wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, wariant 1 (art.275 pkt1 ustawy) , pn.  

„Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Niebocku dot. rozbudowy sali 

gimnastycznej wraz z widownią” - RIIiPP.271.23.2021.MG 

 

 

Wobec powyższego informuję, co następuje: 

 
1. Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsca zamieszkania i adres, jeżeli jest 

miejscami wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert o łączną punktację – wraz                            
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym  
 

 

Pozycja 

 

Nazwy albo imiona i nazwiska 

oraz siedziby lub miejsca 

prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach 

zamieszkania Wykonawców, 

których oferty zostały otwarte  

 

 

Kryteria oceny ofert: 

 

Liczba 

punkt.  

w 

kryterium 

 

 

Łączna 

liczba 

punkt.: 

1. 

Zakład Usługowo Handlowy  
„ELEKTROBUD” Jan Ślęczka 

Golcowa 24a, 36-230 
Domaradz 

 

Cena złotych brutto 

(60%): 
3.720.969,51 51,40  

91,40 

 
Okres gwarancji jakości 

i rękojmi za wady 

(40%): 

60 miesięcy 40,00 



 
 

 

 
 

2. 

Przedsiębiorstwo 
Budowlano Inżynieryjne 

BUDOMINEX Dominik 
Oleszko 

Izdebki 390B, 36-203 
Izdebki 

 

Cena złotych brutto 

(60%): 

 

3.187.451,04 60,00 

 

 

100,00 Okres gwarancji jakości 

i rękojmi za wady 

(40%): 

60 miesięcy 40,00 

 

3. 

Firma Budowlana  
„REM-BUD-I” Bronisław 

Drąg Spółka Jawna 
Al. Jana Pawła II 60B, 37-450 

Stalowa Wola 
 

Cena złotych brutto 

(60%): 

 

3.981.772,35 48,03 

 

 

 

88,03 
Okres gwarancji jakości 

i rękojmi za wady (40%): 
60 miesięcy 40,00 

 
 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy: 
 

Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne  
BUDOMINEX Dominik Oleszko 
Izdebki 390B,  
36-203 Izdebki 

 
Wybrana oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w kryteriach oceny ofert 
określonych  w SWZ. 
Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu, w stosunku do Wykonawcy, który ją złożył 
brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania. 

 
2. Zamawiający informuje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne – nie dotyczy. 
3. Zamawiający informuje, iż umowa na realizację przedmiotowego zamówienia 

publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni liczonych od dnia 
przesłania przedmiotowego zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.  

4. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu jest zobowiązany do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy służącego pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej 
podanej w ofercie w formach, o których mowa w art.452 ust.2 ustawy. 

 
 
 
 
 

          Wójt Gminy Dydnia 

Alicja Pocałuń                                                                                 
 


