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INFORMACJA 
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

 

dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym na:  „Wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego    
ścieżki pieszo - rowerowej Jarosław - Radymno (ZEK) wraz z infrastrukturą towarzyszącą”  

                   (oznaczenie sprawy ZP.271.1.15.2022). 
 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 
1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego ścieżki 
pieszo - rowerowej Jarosław - Radymno (ZEK) wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, Zamawiający wybrał ofertę Nr 2 
złożoną  przez Wykonawcę:  MG PROJEKT Marcin Grabowski ul. Juliusza Słowackiego 24 , 37-500 Jarosław, za cenę 
oferty brutto: 159.900,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych ) oraz okresem gwarancji - 60 miesięcy. 

 

 

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: 
1. Po dokonaniu czynności badania i oceny ofert przez Komisję Przetargową ww. oferta została uznana za 
najkorzystniejszą, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, która zdobyła najwyższą liczbę punktów, oraz spełnia 
warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).           
2. Poniżej Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania wszystkich złożonych ofert: 
 

Lp. Nazwa firmy 

Cena oferty 
(brutto) 

Termin gwarancji 
Łączna 

liczba pkt 

(cena + gwarancja) 

Liczba 
pkt w kryterium 

cena 
 

(waga 60 pkt) 

Liczba 
pkt w kryterium 

gwarancja 
 

(waga 40 pkt) 

1. 
MOSTEK Patrycjusz Mostek  

ul. Dukielska 13/16a 
35-505 Rzeszów 

492.000,00 zł 60 m-cy 
59,50 pkt 

19,50 pkt 40,00 pkt 

2. 
MG PROJEKT Marcin Grabowski 

ul. Juliusza Słowackiego 24 
37-500 Jarosław 

159.900,00 zł 60 m-cy 
100,00 pkt 

60,00 pkt 40,00 pkt 
 

Sprawę prowadzi: 
mgr Marcin Cetnarowicz                                                                                                                                                         
tel. 16 621 64 49  wew: 230                                                                                                                                                                     
tel. kom.: 730 611 617                                                                                                                                                                           
e-mail: zamowienia@pzdjaroslaw.pl 

 

 
 
                          ……………………………………. 
                                          Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona  
                                                            do podejmowania czynności w jego imieniu 

 

mailto:zamowienia@pzdjaroslaw.pl
mailto:zamowienia@pzdjaroslaw.pl

		2022-08-01T10:24:56+0200




