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Projektpn'''ograniczenieproblem6wspolecznychigospodarczychwGminierotuuszowi
zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia" jest realizowany w ramach dziatania 6.3
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podkarpackiego na lata 2074-2020 na podstawie
Umowy numer RPPK.06,03,00-18-0031/18-00 z dnia 17.05,2019 r.
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Projekt pn' ,,Poprawa jako6ci Srodowiska poprzez rozw6j teren6w zieleni na obszarze miasta Kolbuszowa" jest realizowany w ramach dziatania
2.5 Poprawa jakoSci Srodowiska Programu Operacyjnego lnfrastruktura iSrodowisko 2OL4-2020 na podstawie Umowy numer pO1S.02,05,00-

00-0020/18-00 z dnia 08.07.2019 r.

I(olbuszowa, dnia 1.9 maja 2020 r.
2P.277.1.7.2020

ZAMAWIATACY:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obroic6w Pokoju 21

36-100 I(olbuszowa

rNF ORMACJA O WyB ORZE NAJKORZYSTNT EJSZ EJ OFERTY
zadaniepn;

,rBudowa ci4gu pieszego wzdlut rzeki Nil, przebudowa ulicy Parkowej, rozbudowa patkingu
wraz z niezbEdnq infrastruktutqrcalizowanych w ramach zadaniapn. zagospodarowania teren6w

wzdhri, tzeki Nil w ramach rewitalizacii Miasta Kolbuszowat'

Ogloszenie w Biuletynie Zarn6wiert Publicznych nr 519974-N -2020 z dnia 2020-03-1,3 r.
Ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 540051848-N-2020 z dnia23-03-2020 r.
Ogloszenie o zmianie ogloszenia m 540057521-N-2020 z dnia01,-04-2020 r.
Ogloszenie o zam6wieniu - Roboty budowlane

L Zamawiajqcy tj. Gmina I(olbuszowa, ul. Obroric6w Pokoju 21,36-100 l(olbuszowa dzia\ajqc na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Ustawy z dnia 29 srycznia 2004 r. - Prawo zam6wieA publicznych
(t.j. Dz U . z 201,9 r, poz. 1 843), informuie, Le odrzuca ofertg nastqpuj4cej flrmy:

Fitma STAR
ul. Watszawska 87, 33-240Zabno

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Zgodnre z art. 89 ust. L pkt 7a Ustaul, prawo zam6wien publicznych Zamawiajqcy odrzuca ofertg, je5li
Wykonawca nrewytazll zgody, o kt6rej mowa w art. 85 ust. 2 Ustawy prawo zam6wiei publicznych na
ptzedluzenie terminu zwiqzania ofert4. Gmina l{olbuszowa na podstawie art. 85 ust. 2 Ustawy prawo
zam6wie( publicznych zwr6c1\a siE do Wykonawc6w z wnioskiem o wyra2enie zgody na przedlu2enie



tetminu zwiqzania ofert4 z jednoczesnym pruedluieniem okresu wa2no6ci wadium lub wniesienia nowego
wadium na przedlo2ony okres zwiqzania ofefiqtj.60 dni.
Firma STAR , ul. Warszawska 87, 33-240 Zabno nie odpowie dzia\a na wniosek Zamawiajqceso, co zostalo
potraktowane jako btak zgody ftkonawcy na przedluzenie terminu zwiqzania i stanowi podstawg
odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust, 1 pkt 7a Ustawy prawo zam6wie|pubJicznych.

II. Zamawiajtycy dziala)qc na podstawie afi. 92 ust. 1 pkt. 1 Ustawa z dnta 29 stycznia 2OO4 r. - Prawo
zam6wieA publicznych (t.j, Dz. IJ. z 2019 L poz. 1843), informuje, ze vuybrana zostala jako
najkotzystnre)sza na podstawie kryteri6w oceny ofert okre6lonych w SIWZ oferta Wykonawcy:

Fitma Budowlana,,REMBISZD
Ryszard Rembisz

Zielonka 39A, 36-ili0 Ranii6w

Cena ofety brutto: 4 435 000100 zl (strownie: cztery miliony czterysta truydzie(;ci pi96 tysigcy zl
00/100)

Dzialaiqc w oparciu o 
^tt.94 

ust. 1 pkt. 2TJstawa z dnta29 styczua,2004

publicznych (t.j. Dz. U. z 2079 r. poz, 1843) Zamawraj+cy zawiadmia,,

f.

\z

- Prawo zam6wrci

podpisanie umowy

ni, 5 dni od dniaw sprawie zam6wtenia publicznego rnoze nast4pi6 w terminie nie hr6tszym

p rz esNania o r,"yb orz e naj korzys tn iejsz e) o ferty.

Otrzymuj4

1. Firma STAR, ul. Warszawska 87,33-240 Zabno,

2. Firma Budowlana,,IIEMBISZ" Ryszard llembisz, Zielonka 394, 36-130 Rani26rv,

3. ila.

Jednocze6nie informujemy, ze w zakresie w/w postgpowania wplynElo dwie oferty:

Firma STAR

ul. Warszawska 87

33-240Zabno

Ryszard Rembisz

Zielonka 39A

36-130 Rani26w

Lp. Nazwa Vykonawcy Cena brutto I'urrkty

w kryterium

cena

DlugosC

okresu

gwarancji

l'unkW

w kryterium

diu9o56 okresu

gwarancji

I'unlity

razem -

suma

1.

Ofcrta odrzucona

,,

4 435 000,00 zl 60 pkt 5 lat 40 pkt 100 pkt


