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RI.III.271.6.5.2022                                    Pysznica, dnia 8 czerwca 2022 r.  

 
 

Z A W I A D O M I E N I E  O  W Y B O R Z E  O F E R T Y 
                                 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.III.271.6.2022 o nazwie: 

„Przebudowa urządzeń i sieci elektroenergetycznych związanych z realizacją inwestycji: 

Modernizacja stadionu sportowego w Pysznicy – przebudowa boiska piłkarskiego, budowa 

kompleksu lekkoatletycznego oraz budynku zaplecza socjalnego w systemie "zaprojektuj                            

i wybuduj”. 

 
 

Gmina Pysznica działając na podstawie art. 253 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 roku – 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 1129 z późn. zm.); zwanej dalej „ustawą”, 
informuje, że w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

1. Złożono 1 ofertę. 
1/ Wykluczono 0 Wykonawców.  
2/ Odrzucono 0 ofert.  

2. Najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożył Wykonawca: 

FIRMA PRODUKCYJNO–HANDLOWO–USŁUGOWA „ENERGOSERWIS” 
JUSTYNA TRAWIŃSKA 
ul. Sanowa 36, 37-403 Pysznica 

3. Cena wybranej oferty brutto: 216 111,00 zł. 

4. Uzasadnienie wyboru w/w oferty:  
1/ Najwyższa punktacja ofertowa. 
2/ Poprawność formalna i merytoryczna oferty bez zastrzeżeń. 
3/ Wykonawca spełnił warunki udziału w postepowaniu i wykazał brak podstaw do wykluczenia    
     z udziału w postepowaniu lub odrzucenia oferty. 

5. Inne informacje: 

N
r 

of
er

ty
 

Nazwa / adres WYKONAWCY 
Cena  
oferty 

[ PLN ] 

Długość 
okresu 

rękojmi i 
gwarancji 

jakości 
[miesiące] 

Streszczenie oceny  i porównania 
złożonych ofert 

Liczba pkt w kryterium:  

Łączna 
punktacja Cena 

oferty 

Długość 
okresu 

rękojmi i 
gwarancji 

jakości 

1 

FIRMA PRODUKCYJNO–
HANDLOWO–USŁUGOWA 
„ENERGOSERWIS” 
JUSTYNA TRAWIŃSKA 
ul. Sanowa 36, 37-403 Pysznica 

216 111,00 60 60,00 40,00 100,00 
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6. Zawiadamiam, że Wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał, lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

7. Informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie  krótszym 
niż wymieniony w art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na zaistnienie 
sytuacji o której mowa w art. 308 ust. 3 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych  
– w przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę; z zastrzeżeniem art. 577 i art. 578 
wyżej wymienionej ustawy. 

 
 

Treść powyższych informacji opublikowano na stronie internetowej prowadzonego postepowania 
(www.pysznica.bip.gmina.pl), na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz przekazano w formie 
elektronicznej zainteresowanemu wykonawcy. 
 
 

Z  poważaniem: 

  Z up. WÓJTA 
            (-) 
Witold Pietroniec 
   Zastępca Wójta 

      ( podpisano kwalifikowanym  
         podpisem elektronicznym ) 

 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. BIP Gminy Pysznica 
2. miniPortal Gminy Pysznica 
3. a/a 

 
Sporządził: Jarosław Iwan 
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