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 Zamawiający: 
 

Gmina Pysznica                                                                              Tel.    +48 158410004 
ul. Wolności 322                                                                                        +48 158410112 
37– 403 Pysznica                                                                             Faks  +48 158410017 
woj.  podkarpackie                                                              www.pysznica.bip.gmina.pl 
kraj: Polska                                                                e-mail: zamowienia@pysznica.pl 

 
 
RI.II.271.15.4.2020 

Pysznica, dnia 02 grudnia 2020 r.   
 
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.II.271.15.2020 o nazwie: 
 
 

„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pysznica” 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

Gmina Pysznica działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej 
„ustawą”, informuje, że w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego                                    
nr RI.II.271.15.2020 o nazwie: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pysznica” 
      

1.  Złożono 4 oferty 
1/   Wykluczono 0 Wykonawców.  
2/   Odrzucono 0 ofert.  

2. Najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożył Wykonawca: 
Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa 
„ENERGOSERWIS” Justyna Trawińska, 
ul. Sanowa 36, 
37 – 403 Pysznica 

3. Cena wybranej oferty brutto: 132 840,00 zł. 

4. Uzasadnienie wyboru w/w oferty:  
1/   Najkorzystniejsza oferta cenowa. 
2/   Najwyższa punktacja ofertowa. 
3/   Poprawność formalna i merytoryczna oferty bez zastrzeżeń. 
 

5. Inne informacje: 

 
Nr 

oferty 

 
Nazwa / adres WYKONAWCY 

 
Cena 

ryczałtowa 
brutto              

[ PLN ] 

 
Długość 
okresu 

gwarancji 
jakości. 

 
Termin  

płatności 
(dni) 

Streszczenie oceny  i porównania złożonych 
ofert 

Liczba pkt w kryterium:  Łączna 
punktacja Cena  Długość 

okresu 
gwarancji 

jakości 

Termin 
płatności 

 
1 

Firma Produkcyjno – Handlowo – 
Usługowa „ENERGOSERWIS” Justyna 
Trawińska, ul. Sanowa 36, 
37 – 403 Pysznica 

 
132 840,00 

 
60 
 

 
30   

 

 
60,00   

 
20,00 

 
20,00 

 
100,00 
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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 VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie  
krótszym niż wymieniony w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na 
zaistnienie sytuacji o której mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych 
– w przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. z zastrzeżeniem art. 183 wyżej 
wymienionej ustawy. 

 
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Zamawiający informuje, że treść powyższego zawiadomienia 
opublikowano  na  tablicy  ogłoszeń  i  na  stronie  Zamawiającego www.pysznica.bip.gmina.pl. 
 

 
 
 
 

Z poważaniem: 
 
        Z up. WÓJTA 
       
      Witold Pietroniec 

                     
        Zastępca Wójta 


