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Znak postępowania: RZP.271.33.2021

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia
publicznego na: „Budowę kortów tenisowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz siłowni
zewnętrznej w ramach operacji pn. „Budowa obiektu rekreacyjno-turystycznego w Ożarowie
Mazowieckim” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 20142020”
decyzją Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 2 sierpnia 2021 r. została wybrana oferta w
zakresie realizacji zadania Nr 1, złożona przez n/w wykonawcę:

a) INVEST BIURO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
z siedzibą: ul. Lwowska 6; 35-301 Rzeszów
- za cenę ofertową brutto: 858.687,52 zł
W tym za zadanie :
1. Korty tenisowe: za cenę ryczałtową brutto: 689.475,05 złotych
2. Oświetlenie: za cenę ryczałtową brutto: 63.534,19 złotych
3. Siłownia terenowa: za cenę ryczałtową brutto: 105.678,28 złotych

Zamawiający, zgodnie z zapisami pkt 4.2 SWZ zrezygnował z zadania 2 i 3 z powodu braku
środków finansowych w budżecie na całe zadanie.
W związku z powyższym Zamawiający zrealizuje zadanie nr 1 tj.:
Budowę kortów tenisowych za kwotę ofertową brutto: 689.475,05 złotych
Uzasadnienie:
Wybrana oferta jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych
w dokumentach zamówienia oraz spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych
i Specyfikacji Warunków Zamówienia .
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w dniu 04.08.2021 r.
Ponadto Zamawiający informuje, że w/w postępowaniu kryteria oceny ofert to:
- cena - waga kryterium – 60%
- okres gwarancji - waga kryterium – 40%
Poniżej wykaz firm, które przystąpiły do postępowania i w wyniku oceny i porównania złożonych
ofert uzyskały następującą punktację:

INVEST BIURO Sp. z o.o. Sp. K.
z siedzibą: ul. Lwowska 6, 35-301 Rzeszów
Liczba otrzymanych punktów w kryterium:
1) ceny – 60,00 pkt
2) okres gwarancji - 40,00 pkt
Łączna ilość punktów: 100,00 pkt

Informacja obligatoryjna zgodnie z dyspozycją art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

Zamieszczono:
1. profil nabywcy
( strona prowadzonego postępowania )
2. a/a
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