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znak: RL.271.26.2022 
 

Nowa Dęba, 13 czerwca 2022 r. 

Zawiadomienie 

o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

Na podstawie art. 253 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych w postę-

powaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 

1 p.z.p. na zadanie: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne poprzez budowę 

kortów tenisowych na działce gminnej 235 obr. Nowa Dęba”, Gmina Nowa Dęba zawiadamia: 

1. o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Najkorzystniejszą ofertę złożył Oferent Termobud A.J. Kowal Sp. z o.o. Ul. Korczaka 19, 39-300  

Mielec, który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę łączną: 745 000,00 złotych brutto i okresie  

udzielonej gwarancji 5 lat, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowa-

niu. W wyniku oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert. 

2. o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: 

Z niniejszego postępowania nie zostały odrzucone żadne oferty.  

o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

Z niniejszego postępowania nie zostały wykluczone żadne firmy. 

3. streszczenie oceny i porównania ofert: 

Lp. 
Nazwa (firma) Wykonawcy 

 i adres 

Cena 

oferty w 

złotych 

brutto: 

Okres 

udzielonej 

gwarancji  

Punk-

tacja 

cena 

Punktacja 

Okres 

udzielonej 

gwarancji 

Punk-

tacja 

razem 

1. 

Termobud A.J. Kowal Sp. z o.o. 

Ul. Korczaka 19 

39-300 Mielec 

 

745 000,00 

 

 

5 lat  60,00 40,00 100,00 

 

4. informacja o formalnościach niezbędnych do podpisania umowy 

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należy-

tego wykonania umowy w jednej z form dopuszczonych przez ustawę Prawo zamówień publicz-

nych.  

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi zgodnie z pkt XXI SWZ 5%  

wartości umownej roboty brutto tj. 37 250,00 zł.   

Ponadto wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem 

umowy:  

̶ kosztorys ofertowy wykonany metodą kalkulacji szczegółowej, 

̶ wykaz osób skierowanych do realizacji zadania zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

̶ oświadczenie dotyczące sposobu składania faktur VAT za zrealizowane, odebrana roboty bu-

dowlane ze wskazaniem sposobu tradycyjnego (faktura w formie papierowej), lub w formie elek-

tronicznej.  

Z up. BURMISTRZA 

Leszek Mirowski 

Z-za Burmistrza  
Otrzymują: 

1. Termobud A.J. Kowal Sp. z o.o. Ul. Korczaka 19, 39-300 Mielec  

2. a/a 

_________________________ 

Przygotował: M. Furtak, Tel 302 


