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sprawa RRG.271.32.2013                   Świlcza, dn. 1.10.2013 r. 
pismo:  248/R-RRG-ED/2013 

Zawiadomienie  
o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający: Gmina Świlcza 
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
roboty budowlane, nazwa zadania:  

Przebudowa drogi gminnej (dz. nr ewid. 585, 478, 437/4, 439/2) Świlcza – Mrowla  
w miejscowości Świlcza przysiółek Kamyszyn oraz przebudowa placu utwardzonego 
(dz. nr ewid. 440/1) w miejscowości Świlcza przysiółek Kamyszyn - etap I, tj. 
wykonanie kanalizacji deszczowej pod placem wraz z rowem przydrożnym 
(odprowadzenie wód opadowych w kierunku Otoki) 

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 12 września 2013 r. w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod numerem 371216-2013, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na 
stronie internetowej zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl. 
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27.09.2013 r. o godz. 10:30. 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Gmina Świlcza zawiadamia, że 
wybrano ofertę najkorzystniejszą.   

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:  

Przedsiębiorstwo Budowlano Transportowo Usługowo Handlowe  
„HYDROSTARS” Rafał Lis 
adres: 39-200 Dębica, ul. Witosa 8/20 

z ceną kosztorysową brutto 19 655,40 zł  (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset 
pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści groszy). 

Uzasadnienie wyboru 

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlano Transportowo Usługowo Handlowe  
„HYDROSTARS” Rafał Lis jest jedyną ofertą złożoną do tego przetargu. Oferta ta została 
złożona w terminie. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta nie podlega 
odrzuceniu. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. 

Zbiorcze zestawienie ofert: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto 

1 

Przedsiębiorstwo Budowlano Transportowo Usługowo 
Handlowe „HYDROSTARS” Rafał Lis 
adres: 39-200 Dębica, ul. Witosa 8/20 

19 655,40 zł   

Jedynym kryterium wyboru ofert była cena 100%.  

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

http://www.swilcza.i-gmina.pl/
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Numer 
oferty 

Liczba punktów 
 

Suma przyznanych punktów 

1 
19 655,40       

         ------------------ x 100 
19 655,40 

100,0000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
zatwierdził: 
Wójt Gminy Świlcza 
dr inż. Wojciech Wdowik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


