
INW.341/3/2010                                                                                                       Rymanów, 1.07.2010

              Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego  dla 
projektu pn „Rozwój Gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej hali 
sportowej w Sieniawie” wybrana została oferta nr.2 firmy „DROZDBUD” Zakład Remontowo-
Budowlany, 48-481 Rymanów Zdrój ul. Spacerowa 90. Cena brutto oferty – 3 750 587,54 zł. Ilość 
otrzymanych punktów = 100,00.   

Ponadto oferty zostały złożone przez:

Of.nr.1 – Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane SA ul. Lewakowskiego 25. 
Cena brutto – 3 886 495,04 zł. Ilość otrzymanych punktów = 96.50.

Of.nr.3 -  Zakład Budowlano - Remontowy LATER Sp z o.o ul. Rynek 11, 38-480 Rymanów. 
Cena brutto – 3 955 613,12 zł. Ilość otrzymanych punktów = 94,82.

Of.nr.4 – Konsorcjum „WATEX” Sp z o.o ul. Baczyńskiego 1, 35-210 Rzeszów, „INSTAL-BUD” Sp z o.o 
ul. Lwowska 14, 38-500 Sanok  w cenie brutto 3 791 191,87 zł. Oferta odrzucona na podstawie art.89 
ust.1 pkt.2 ustawy pzp, ponieważ oferent nie uwzględnił uwag zamawiającego do przedmiaru robót 
(Kosztorys ofertowy „Roboty budowlane poz.177 – należało zastosować parapety wewnętrzne z PCV 
a nie z aglomarmuru, poz. 232 – należało zastosować parapety zewnętrzne ocynkowane z blachy 
powlekanej, a nie z granitu).

Of. nr.5. – „ALFA” J.Kopecki, J.Trybus Sj. Ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice w cenie brutto – 
3 799 983,00 zł. Oferta odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy pzp, ponieważ oferent nie 
wycenił pozycji kosztorysowych pn „Ogrzewanie nadmuchowe” oraz parapety wewnętrzne i 
zewnętrzne.

Of.nr.6 – Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o w Jaśle ul. Bednarska 6, 38-200 
Jasło, w cenie brutto 3 976 866,01 zł. Oferta odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy, 
ponieważ oferent nie wycenił następujących pozycji kosztorysowych:  kosztorys    pn  „Przyłącz 
wodociągowy”  poz.11 –  wywóz ziemi samochodami  wyładowczymi  - za każdy nast.1 km.Krotność = 
4, obmiar – 8.880 m3  str.345 oferty),  kosztorys „Przyłącz kanalizacji” poz.26, roboty ziemne – roboty 
ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość  do 10 km. Kat.gr.III obmiar – 4,123 m3 – str.349 
oferty,  poz.34 – przyłącz kanalizacji – roboty ziemne – wywóz ziemi samochodami wyładowczymi – 
za każdy następny 1 km. Krotność = 4, obmiar – 9,549 m3 , str.349 oferty.

Of.nr 7 – Usługi Remontowo-Budowlane DOMPER Wacław Pernal, Cergowa 169, 38-450 Dukla. 
Cena brutto  oferty – 3 976 157,10 zł. Ilość otrzymanych punktów = 94,33.

                                                                                                                                 


