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RI.III.271.9.4.2021                 Pysznica, dnia 29 lipca 2021 r. 
 
 
 
 

Z A W I A D O M I E N I E  O  WYBORZE OFERTY 
                                 
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.III.271.9.2021 o nazwie: 

„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 131 
położonej w miejscowości Chłopska Wola, gmina Pysznica – etap 1” 

 
 
Gmina Pysznica działając na podstawie art. 253 ust. 1  ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r poz. 2019 z późn. zm.); zwanej dalej „ustawą”, 

 

informuje, że w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 
 

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

2. Najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożył Wykonawca: 

Deryl Patryk Stadnik 
Jastkowice ul. Majdan 33, 37-403 Pysznica 

3. Cena wybranej oferty brutto: 248 070,56 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 
Deryl Patryk Stadnik 
Jastkowice ul. Majdan 33, 37-403 Pysznica 

248 070,56 60 60,00 40,00 100,00 

2 
PHU Jarosz Rafał 
Zofianka Górna 77, 23-300 Janów Lubelski 

320 000,00 60 46,51 40,00 86,51 
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6. Zawiadamiam, że Wykonawcom, 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. Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, z uwzględnieniem art. 577, może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 
 
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 zainteresowanym wykonawcom. 
 
 
 

      WÓJT 
        (-) 

       Łukasz Bajgierowicz 
 ( podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: Jarosław Iwan 
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