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Gródek nad Dunajcem dnia 26.10.2017r.  

Zamawiający: 

Gmina Gródek nad Dunajcem 

Gródek nad Dunajcem 54 

33-318 Gródek nad Dunajem 

 

Strona internetowa  

www.gminagrodek.pl  

 

Zawiadomienie 

o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykonawcach, którzy złożyli oferty 

wraz z punktacją przyznaną ofertom 

 

Numer sprawy: IZP.271.I.14.2017 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Remont pomieszczeń świetlicy 

w miejscowości Rożnów – numer postępowania IZP.271.I.14.2017 

 

 Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawa zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164. z późn.zm.) - zwaną dalej PZP, Zamawiający - Gmina 

Gródek nad Dunajcem informuje, że w niniejszym postępowaniu:  

1) Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez:  

Nazwa wykonawcy: 

Usługi Remontowo-Budowlane URBUD  

Krystian Uryga 

33-322 Korzenna, Łęka 77 

Cena wybranej oferty: 164 852,02 zł 

 

Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty:  

W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone przez 

Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. nie podlega odrzuceniu oraz mieści 

się w granicach środków finansowych, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego 

zamówienia. Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega 

wykluczeniu z postępowania 

 

Uzasadnienie prawne wyboru oferty:  

godnie z art. 91 ust. 1 PZP zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

 

http://www.gminagrodek.pl/
mailto:gmina@gminagrodek.pl
http://www.gminagrodek.pl/


Nr zamówienia: IZP.271.I.14.2017 | Remont pomieszczeń świetlicy w miejscowości Rożnów | 

 

 

| Gmina Gródek nad Dunajcem 

| Gródek nad Dunajcem 54 

| 33-318 Gródek nad Dunajcem 

| tel/fax: 18 440 10 35, 18 441 62 87 

| strona internetowa: www.gminagrodek.pl 

| e-mail: gmina@gminagrodek.pl 

| NIP: 734-348-28-12 

Strona 2 

 

2) Została złożona 1 oferta, która otrzymała następującą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach 

oceny oferty oraz łączną punktację: 

Nr kolejny Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 

Liczba punktów w 

kryterium cena – 

60%  

Liczba punktów w 

kryterium rękojmi i 

gwarancji jakości – 40%  

Suma punktów 

1 

Usługi Remontowo-Budowlane URBUD  

Krystian Uryga 

33-322 Korzenna, Łęka 77 

60 40 100 

  

Dziękujemy za udział w postępowaniu.  

 

 

Z-ca Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem  

 

  /-/ Mieczysław Hajduga  

....................................................................  

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)  
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