
 
Strzyżów, 06.10.2022 r. 

Nr referencyjny: ZP.271.26.2022.TB 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 

1. Informacja o wyborze oferty wraz uzasadnieniem. 
 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1710) zwanej dalej ustawą, informuję, że w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na 

zadanie pn. „Renowacja Pomnika Pamięci Ofiar Stalinizmu oraz Pomnika Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Strzyżowie” zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy jako najkorzystniejsza została wybrana 

oferta złożona przez Wykonawcę: 

 

Część I Renowacja Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzyżowie.  

 
ARS Restauro Roman Dawidziak ul. Nazimka 2/34, 35-302 Rzeszów  
 
Uzasadnienie: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 

wykluczenia z udziału w postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu, oferta uzyskała 

największą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami i wymaganiami określonymi w SWZ. 

 

2. Informacje i zestawienie złożonych ofert 

 

Informacje i zestawienia złożonych ofert z podaniem nazw(firm) i adresów wykonawców oraz 
streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz punktacją przyznana ofertom: 

 

Wykaz złożonych ofert: 
 

 
Nr oferty 

 
Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres Wykonawcy 

Punktacja 
uzyskana w 
kryterium 

cena oferty 
brutto 60 pkt 

Punktacja 
uzyskana w 

kryterium okres 
udzielonej 

gwarancji 40 pkt 

 
Łączna liczba 

punktów 

 
1 

 
ARS Restauro Roman 

Dawidziak ul. Nazimka 2/34 
35-302 Rzeszów 

 

 
60 

 
10 

 
70 

 
3. Informacje o ofertach odrzuconych 
W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta. 
 
4. Zawarcie umowy 
Termin, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z 

uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą 



okoliczności wymienione w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, tj. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia 

złożono tylko jedną ofertę. 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą 

okoliczności wymienione w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, tj. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia 

złożono tylko jedną ofertę. 

 
 
 
 
 
……………………………………………………………………….. 

 
(podpis pracownika Zamawiającego lub osoby 

 
upoważnionej) 
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