
Znak sprawy: BI.I.271.3.2022                                                    Radomyśl Wielki, dnia  31.05.2022 r. 
Gmina Radomyśl Wielki 
Rynek 32 
39-310 Radomyśl Wielki  

 
 

ZAWIADOMIENIE 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert 
złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na: „Rewitalizacja budynków w Radomyślu Wielkim: budowa 
budynków usługowych na cele kulturalne i mieszkań socjalnych- Rynek 6 i Rynek 18” wybrano jako 
najkorzystniejszą – ofertę złożoną przez:  Zakład Remontowo Budowlany Roman Olszowy 36-147 Kosowy, 
ul. Szkolna 55 – cena brutto: 4.658.035,57 zł.  

 
UZASADNIENIE 

 
1. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętych kryteriów: ceny 

(60%) oraz gwarancji i rękojmi za wady (40%). 
Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez: 

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy: punktacja- 
kryterium cena 

punktacja - kryterium 
gwarancji i rękojmi za 
wady 

łączna 
liczba 
punktów 

1 
 

Zakład Remontowo Budowlany Roman 
Olszowy - 36-147 Kosowy, ul. Szkolna 55 

60,00 40,00 100,00 

 
W przedmiotowym postępowaniu Firma Budowlana ARKADA Mielec Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 
30, 39-300 Mielec złożyła dokumenty, które nie zawierały pliku z ofertą. Pliki, które zostały złożone są 
plikami w formacie .XAdES (czyli w formacie kwalifikowanego podpisu elektronicznego), który zawiera tylko 
podpis a nie zawiera danych z podpisanego pliku oferty. 
 
Wybrany Wykonawca - Zakład Remontowo Budowlany Roman Olszowy 36-147 Kosowy, ul. Szkolna 55 - 
spełnia warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia przez Zamawiającego oraz otrzymał 
maksymalną liczbę punktów. 
 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, w terminie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ 
w postepowaniu złożono tylko jedną ofertę (art. 308 ust. 3 pkt 1 a) ustawy Pzp). Zawiadomienie to 
zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.   

 

 

Józef Rybiński 
Kierownik Zamawiającego 

 


