
 

Znak sprawy: 1/ZP/2017                                                                                   Tarnobrzeg, dnia  10-10- 2017r. 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 
 
 

Zamawiający uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: 
„Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowym Kościele p. w. Wniebowzięcia NMP 
w Tarnobrzegu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego  na lata 2014 – 2020 –Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i 
dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura 
jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: 
 

AURUM APIS Sp. z o.o. 

Ul. Ignacego Solarza 6/16 

35-188 Rzeszów 
 
Cena brutto: 799 500,00 zł 
Słownie:  siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset i 00/100 zł 
 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanym 
w tym postępowaniu. 

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia kryteriami, jakimi kierował się 
Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej były: cena brutto wykonania zamówienia 80%, 
długość okresu gwarancji i rękojmi 20%. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą 
dokonał oceny punktowej złożonych ofert. 

 
W przedmiotowym postępowaniu ofertom przyznana została następująca punktacja: 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

 

Liczba pkt. 

cena 

 

Liczba pkt. długość 
okresu gwarancji i 

rękojmi 

Liczba pkt ogółem 

1 

AURUM APIS Sp. z o.o. 

Ul. Ignacego Solarza 6/16 

35-188 Rzeszów 

 

80 

 

20 

 

 

100 

2 

Konserwacja Zabytków  

Olga Olszyńska 

Ul. Ogrodowa 6 

37-200 Przeworsk 
 

Oferta odrzucona 

Wykonawca wykluczony 

Wykonawca we wskazanym terminie nie uzupełnił wymaganych w 
SIWZ pkt.VI2 .1 dokumentów, a tym samym nie potwierdził 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie przedstawił 
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – zał. Nr 4 doSIWZ. 

Na podstawie SIWZ pkt. Va Wykonawca zostaje wykluczony z 
postępowania.  Zgodnie z SIWZ pkt. XV.15. Zamawiający odrzuca 
ofertę, która została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z 

postępowania.   

 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać 
podpisana niezwłocznie po przesłaniu Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
 
Otrzymują: 

1. AURUM APIS Sp. z o.o. Ul. Ignacego Solarza 6/16  35-188 Rzeszów 

2. Konserwacja Zabytków Olga Olszyńska Ul. Ogrodowa 6 37-200 Przeworsk 

3. a/a 


