
IZP.271.9.2022                Lubaczów, 04.07.2022 r. 
 
Zamawiający 
GMINA Lubaczów 
ul. Jasna 1 
37-600 Lubaczów 
 
 

Wykonawcy (wszyscy) 
 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1  

w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Budowa linii kablowej oświetlenia ścieżki rowerowej   
i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej o nr 866  w miejscowości Lisie Jamy wraz  
z modernizacją oświetlenia  w technologii LED. 

 
 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. 2021 r., poz.1129 ze zm.; dalej: ustawa Pzp lub Pzp lub p.z.p), Zamawiający informuje,  
że po wykorzystaniu trybu przewidzianego w art. 128 ust. 1 cyt. ustawy dokonał wyboru oferty 
najkorzystniejszej dla postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Budowa linii kablowej 
oświetlenia ścieżki rowerowej  i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej o nr 866  w miejscowości Lisie 
Jamy wraz z modernizacją oświetlenia  w technologii LED. 
 

Zgodnie z art. 239 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów ocen ofert 
określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia i warunków udziału w postępowaniu jako ofertę 
najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„Elektrosprzęt” A. A. Graboń Sp. J., ul. Orkana 18, 37-500 Jarosław. 
Oferta spełnia warunki zamówienia i nie podlega odrzuceniu. 
 
Ranking złożonych ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Zaoferowana 

cena brutto - w 
zł. 

Kryterium  
Cena oferty 

– 
waga 60 pkt 
przyznana 
punktacja 

Okres 
gwarancji  
i rękojmi 

Termin 
gwarancji i 

rękojmi 
waga  
40 pkt 

przyznana 
punktacja 

Łączna 
punktacja 

1 

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „Elektrosprzęt” 
A. A. Graboń Sp. J. 
ul. Orkana 18 
37-500 Jarosław 

406 545,45 60,00 60 miesięcy 40,00 100,00 

2 

Zakład Instalacji Elektrycznych 
Piotr Magoń 
ul. Wyszyńskiego 49 
37-600 Lubaczów 

405 815,88 - 60 miesięcy - 

Zamawiający 
odrzuca ofertę 
Wykonawcy 
na podstawie 
art. art. 226 
ust. 1 pkt 2 lit. 
„c” w zw. z art. 
125 ust. 1 
p.z.p. 

3 

Tom-net s.c.  
Dariusz Koper, Radosław Koper   
ul. Matuszewska 20  
03-876 Warszawa 

428 924,94 - 60 miesięcy - 

Zamawiający 
odrzucił ofertę 
Wykonawcy 
na podstawie 
art. art. 226 
ust. 1 pkt 2 lit. 
„c” w zw. z art. 
117 ust. 4 
p.z.p. 



Informacja o ofertach odrzuconych. 
Zamawiający informuje że w postepowaniu odrzucono oferty Wykonawców: 

 Zakład Instalacji Elektrycznych Piotr Magoń (ul. Wyszyńskiego 49, 37-600 Lubaczów), 

 Tom-net s.c. Dariusz Koper, Radosław Koper (ul. Matuszewska 20, 03-876 Warszawa). 
 
 
Informacja o terminie zawarcia umowy. 
Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego, na podstawie art. 308 ust. 2 p.z.p., zostanie 
zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, pod warunkiem wcześniejszego wypełnienia formalności przez Wykonawcę 
wynikających z SWZ. 
 
 
Pouczenie. 
Na czynność odrzucenia Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych 
w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505 - 590). 
 
 
 
 
 

Wiesław Kapel 
Wójt Gminy Lubaczów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1.  adresat 
2.  aa. 

 


