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Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego 

Zamawiający informuje o rozstrzygnięciu w dniu 02.06.2016 r. postępowania przetargowego 

na zadanie pn. Budowa hali magazynowej wysokiego składowania (etap I) z częścią socjalno – 

administracyjną, placami manewrowymi i miejscami parkingowymi dla samochodów 

osobowych, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną realizowanego w ramach projektu  

pn. „Wzrost konkurencyjności RYBEXIM Sp. z o.o. Sp.k. poprzez wprowadzenie nowych usług 

logistycznych”. 
Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu została wybrana oferta złożona 

przez:  REST URBiS sp. j. Jan Nowak, M. Jamróz (złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę 

punktów). 

 

Zestawienie złożonych ofert 

 

Nr oferty 
Nazwa  

i adres wykonawcy 

Kryterium oceny ofert: 

 a) cena 70% 

b) okres rękojmi  20 % 

c) termin realizacji 10 % 

 

Liczba 

punktów  

w kryterium 

Streszczenie oceny 

1/05/2016/ 

RPO WP 

 

REST URBiS sp. j. 

Jan Nowak, M. 

Jamróz 

ul. Zakątkowa 10 

35 – 317 Rzeszów 

 

a) 10 095 000,00 zł; 

b) 328 dni; 

c) 61 miesięcy; 

 

a) 70 pkt; 

b) 6,34 pkt; 

c) 20,00 pkt 

96,34 pkt 

Wykonawca 

spełnia warunki 

udziału  

w postępowaniu, 

oferta nie podlega 

odrzuceniu  

2/05/2016/ 

RPO WP 

 

 

MIRBUD s.a. 

ul. Unii Europejskiej 

18 

96-100 Skierniewice 

 

a) 15 885 669,45 zł; 

b) 208 dni; 

c) 60 miesięcy; 

 

a)  44,48 pkt; 

b) 10 pkt; 

c) 19,67 pkt 

74,15 pkt 

     

 

Wykonawca 

spełnia warunki 

udziału  

w postępowaniu, 

oferta nie podlega 

odrzuceniu 
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3/05/2016/ 

RPO WP 

 

 

 

M.S.M. 

Budownictwo  

sp. z o.o. 

Makowisko 142 

37-500 Jarosław 

 

a) 10 273 530 zł; 

b) 328 dni; 

c) 72 miesiące; 
------------------ 

 

Wykonawca nie 

spełnia warunków 

udziału  

w postępowaniu, 

oferta podlega 

odrzuceniu 

 

 

Oferta Wykonawcy który złożył ofertę nr 3 podlega odrzuceniu na podstawie pkt XIV.6 a) zaproszenia 

do składania ofert. 

Wykonawca nie wykazał posiadania doświadczenia w zakresie wymaganym przez Zamawiającego  

w  pkt V.1. zaproszenia do składania ofert. 

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności faktyczne Zamawiający postanowił jak wyżej. 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy; 

2. Strona internetowa; 

3. A/a 


