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INORMACJA  O  WYBORZE   
NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY   

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP IV” , Numer referencyjny: ZP.272.17.2022, w zakresie  
Części Nr 1 oraz Części Nr 2 zamówienia. 

W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), pod nazwą „Przebudowa  
i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP IV” , Numer 
referencyjny: ZP.272.17.2022, Zamawiający przekazuje informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 
ww. ustawy, w zakresie Części nr 1 oraz w zakresie Części nr 2 zamówienia. 

I.  Część nr 1 zamówienia: „Przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP IV – 
roboty instalacyjne elektryczne”. 

Zgodnie z treścią art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej również „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pod nazwą „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 
w Jarosławiu – ETAP IV” , Numer referencyjny: ZP.272.17.2022, w celu wykonania Części nr 1 
zamówienia: „Przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP IV – roboty 
instalacyjne elektryczne”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez: 

Dariusz Gościński Usługi Remontowo Budowlane 
ul. Rakoczego 8 
37-700 Przemyśl  

Uzasadnienie wyboru oferty w zakresie Części nr 1 zamówienia: 

Wykonawca: Dariusz Gościński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Dariusz Gościński 
Usługi Remontowo Budowlane, ul. Rakoczego 8, 37-700 Przemyśl, nie podlega wykluczeniu i spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, a oferta złożona przez tego Wykonawcę na wykonanie Części nr 1 
zamówienia spełnia wszystkie wymogi określone ustawowo oraz przez Zamawiającego i nie podlega 
odrzuceniu z postępowania. 

Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą w zakresie Części nr 1 zamówienia na podstawie 
art. 239 ustawy Pzp, ponieważ zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert 
odnoszących się do przedmiotu Części nr 1 zamówienia, określonych w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, a zaoferowana przez Wykonawcę cena wykonania Części nr 1 zamówienia nie przewyższa 
kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 

W wybranej ofercie Wykonawca: Dariusz Gościński, prowadzący działalność gospodarczą pod 
firmą: Dariusz Gościński Usługi Remontowo Budowlane, zaoferował wykonanie Części nr 1 zamówienia 
za cenę (brutto) – C w kwocie brutto 583 915,49 zł, okres rękojmi i gwarancji jakości – O: 60 miesięcy, 
skrócenie terminu wykonania zamówienia – T: o 0 dni, a oferta ta w łącznej punktacji uzyskała 80,00 pkt. 
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W prowadzonym postępowaniu na wykonanie Części nr 1 zamówienia oferty złożyli również 

następujący Wykonawcy: 

- Przedsiębiorstwo Budowlane „RENOMEX" Paweł Zawitkowski, ul. Dojazdowa 33, 37 – 500 Jarosław. 

Punktacja przyznana ofertom złożonym na wykonanie Części nr 1 zamówienia w każdym kryterium 
oceny ofert oraz łączna punktacja. 

Wykonawca 
(nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy 

oraz adres siedziby lub miejsca prowadzenia 
działalności gospodarczej albo miejsca 

zamieszkania) 

Punktacja przyznana ofertom w kryterium: 
Łączna 

punktacja Cena oferty 
(brutto) – C 

Okres rękojmi  
i gwarancji 
jakości – O 

Skrócenie terminu 
wykonania 

zamówienia– T 

Dariusz Gościński  
Usługi Remontowo Budowlane 

ul. Rakoczego 8 
37-700 Przemyśl 

60,00 pkt. 20,00 pkt. 0,00 pkt. 80,00 pkt. 

Przedsiębiorstwo budowlane 
„RENOMEX” Paweł Zawitkowski 

ul. Dojazdowa 33 
37-500 Jarosław 

35,54 pkt. 20,00 pkt. 0,00 pkt. 55,54 pkt. 

 

II.  Część nr 2 zamówienia: „Przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP IV –– 
roboty konstrukcyjno-budowlane i wykończeniowe”. 

Zgodnie z treścią art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej również „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pod nazwą „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 
w Jarosławiu – ETAP IV” , Numer referencyjny: ZP.272.17.2022, w celu wykonania Części nr 2 
zamówienia: „Przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP IV –– roboty 
konstrukcyjno-budowlane i wykończeniowe”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez: 

Dariusz Gościński Usługi Remontowo Budowlane 
ul. Rakoczego 8 
37-700 Przemyśl  

Uzasadnienie wyboru oferty w zakresie Części nr 2 zamówienia: 

Wykonawca: Dariusz Gościński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Dariusz Gościński 
Usługi Remontowo Budowlane, ul. Rakoczego 8, 37-700 Przemyśl, nie podlega wykluczeniu i spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, a oferta złożona przez tego Wykonawcę na wykonanie Części nr 2 
zamówienia spełnia wszystkie wymogi określone ustawowo oraz przez Zamawiającego i nie podlega 
odrzuceniu z postępowania. 

Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą w zakresie Części nr 2 zamówienia na podstawie 
art. 239 ustawy Pzp, ponieważ zawiera najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert 
odnoszących się do przedmiotu Części nr 2 zamówienia, określonych w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, a Zamawiający mógł zwiększyć kwotę, którą pierwotnie zamierzał przeznaczyć  
na sfinansowanie Części nr 2 zamówienia, do ceny najkorzystniejszej oferty. 

W wybranej ofercie Wykonawca: Dariusz Gościński, prowadzący działalność gospodarczą pod 
firmą: Dariusz Gościński Usługi Remontowo Budowlane, zaoferował wykonanie Części nr 2 zamówienia 
za cenę (brutto) – C w kwocie brutto 1 210 459,14 zł, okres rękojmi i gwarancji jakości – O: 60 miesięcy, 
skrócenie terminu wykonania zamówienia – T: o 0 dni, a oferta ta w łącznej punktacji uzyskała 80,00 pkt. 

W prowadzonym postępowaniu na wykonanie Części nr 2 zamówienia oferty złożyli również 
następujący Wykonawcy: 

- Przedsiębiorstwo Budowlane „RENOMEX" Paweł Zawitkowski, ul. Dojazdowa 33, 37 – 500 Jarosław. 



 
 

Punktacja przyznana ofertom złożonym na wykonanie Części nr 2 zamówienia w każdym kryterium 
oceny ofert oraz łączna punktacja. 

Wykonawca 
(nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy 

oraz adres siedziby lub miejsca prowadzenia 
działalności gospodarczej albo miejsca 

zamieszkania) 

Punktacja przyznana ofertom w kryterium: 
Łączna 

punktacja Cena oferty 
(brutto) – C 

Okres rękojmi  
i gwarancji 
jakości – O 

Skrócenie terminu 
wykonania 

zamówienia– T 

Dariusz Gościński  
Usługi Remontowo Budowlane 

ul. Rakoczego 8 
37-700 Przemyśl 

60,00 pkt. 20,00 pkt. 0,00 pkt. 80,00 pkt. 

Przedsiębiorstwo budowlane 
„RENOMEX” Paweł Zawitkowski 

ul. Dojazdowa 33 
37-500 Jarosław 

48,46 pkt. 20,00 pkt. 0,00 pkt. 68,46 pkt. 

 

 

Starosta Jarosławski 

Stanisław Kłopot 

Podpisano elektronicznie 
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