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INFORMACJA   

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dot. „Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania na DPS w Zdziarach” w formule „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” 

 

Działając na podstawie art. 253 ust.2 ustawy 11 września 2019r. – Prawo Zamówień 

Publicznych ( Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, 

że w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 

podstawowym (bez przeprowadzenia negocjacji), o których mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 

pn: . „Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania na DPS w Zdziarach” w formule „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”, dokonał 

wyboru oferty najkorzystniejszej. Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę  

Zakład Remontowo – Budowlany Józef Bajek Nowosielec 288, 37-400 Nisko za kwotę:  

12 960 000,00 zł 

 

Uzasadnienie wyboru ofert: 

Wybrany Wykonawca złożył nie podlegającą odrzuceniu ofertę, która spełnia wszystkie 

wymagania formalne Zamawiającego. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach 

kryterium oceny ofert . Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 
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Nazwy i siedziby Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz punktacja 

przyznana ofertom zgodnie z zapisami SWZ. 

 

Lp. Wykonawca Liczba 

punktów w 

kryterium 

cena (60%) 

Liczba punktów 

w kryterium 

Długość okresu 

gwarancji na 

roboty 

budowlane oraz 

zamontowane 

materiały 

i urządzenia 

(40%) 

Suma 

uzyskanych 

punktów 

wg.  

kryteriów 

1. Konsorcjum: Deryl & Pabax 

Patryk Stadnik, Krzysztof Bajdas 

37-403 Pysznica, Jastkowice 

ul. Armii Krajowej 6 

57,6% 40% 97,6% 

2. Zakład Remontowo – Budowlany 

Józef Bajek 

Nowosielec 288, 37-400 Nisko 

60% 40% 100% 
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