
                           Wierzawice 874,   37-300 Leżajsk 
                     tel./fax. (17) 242 00 78,   242 60 94 
              sm-park@sm-park.pl,  www.sm-park.pl 

 

NIP   816 16 14 875, REGON 180 054 074 

Wysokość kapitału zakładowego: 31 376 500,00 PLN 

Rejestracja Spółki: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000238948 

Bank Pekao - nr rachunku bankowego: 11 1240 1792 1111 0010 3998 8936 

Wierzawice, 29.10.2020 r. 

SMP/UZP/21210/2020/07/03 

          

 

INFORMACJA 

o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 poz. 1843 z późn. zm.); Zamawiający - „Stare Miasto – Park” Sp. z o.o. informuje, że 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zimowe 

utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy Leżajsk” ogłoszonego w dniu 14.10.2020 r. (nr 

ogłoszenia 597392-N-2020) podjęto następujące rozstrzygnięcia: 

Część nr 1 - Maleniska i Hucisko 

I. Wybór najkorzystniejszej oferty na w/w część 

1. Wybrano ofertę nr 3 złożoną przez: 

Motyka Dariusz Usługi Rolniczo-Drogowe, Maleniska 70A, 37-307 Brzóza Królewska, 

Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na w/w część złożono 

jedną ofertę. Oferta numer 3 uzyskała największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert tj. 100 

pkt, w tym: - ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „cena” (90%) – 90 pkt 

     - ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „czas reakcji” (10%) – 10 pkt 

Oferta została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz wybrana oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca wykazał, że spełnia 

wymagane warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.  

Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp Zamawiający wybrał ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz. Oferta została najwyżej 

oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 14 siwz. 

II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty na w/w część 

1. OFERTA nr 1 

Motyka Dariusz, Maleniska 70A, 37-307 Brzóza Królewska, 

Cena brutto za 1 km: 98,00 zł, 

Termin wykonania zamówienia (czas reakcji): do 1 godziny, 

III. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację na w/w 

część 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

Cena 

oferty 

Czas 

reakcji 

Liczba punktów Łączna 

ilość 

punktów 

Lokata Cena 

oferty 

Czas 

reakcji 

1 
Motyka Dariusz, 
Maleniska 70A, 37-

307 Brzóza Królewska 

98,00 zł 
do 1 

godziny 
90,00 10,00 100 I 

IV. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów na w/w część 

Nie dotyczy – zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, zamówienie nie obejmuje ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów. 

V. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów na w/w część 

Nie dotyczy – zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, zamówienie nie obejmuje ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów. 

VI. Unieważnienie postępowania na w/w część 

Nie dotyczy – postępowanie nie zostało unieważnione (postepowanie zakończone jest wyborem 

najkorzystniejszej oferty). 
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Część nr 2 - Brzóza Królewska 

 

I. Wybór najkorzystniejszej oferty na w/w część 

1. Wybrano ofertę nr 3 złożoną przez:  

Motyka Dariusz Usługi Rolniczo-Drogowe, Maleniska 70A, 37-307 Brzóza Królewska 

Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na w/w część 

złożono dwie oferty. Oferta numer 3 uzyskała spośród wszystkich ofert największą ilość 

punktów w łącznej ocenie ofert tj. 100 pkt, w tym:  

- ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „cena” (90%) – 90 pkt 

- ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „czas reakcji” (10%) – 10 pkt 

Oferta została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz wybrana oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca wykazał, że spełnia 

wymagane warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.  

Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp Zamawiający wybrał ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz. Oferta została 

najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 14 siwz 

II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty na w/w część 

1. OFERTA nr 3 

Dariusz Motyka Usługi Rolniczo-Drogowe, Maleniska 70A, 37-307 Brzóza Królewska, 

Cena brutto za 1 km: 98,00 zł, 

Termin wykonania zamówienia (czas reakcji): do 1 godziny, 

2. OFERTA nr 4 

Usługi koparko-ładowarką Grabarz Mirosław, 37-307 Brzóza Królewska 607a, 

Cena brutto za 1 km: 139,00 zł, 

Termin wykonania zamówienia (czas reakcji): do 1 godziny, 

III. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację na w/w 

część 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

Cena 

oferty 

Czas 

reakcji 

Liczba punktów Łączna 

ilość 

punktów 

Lokata Cena 

oferty 

Czas 

reakcji 

3 

 

Dariusz Motyka 

Usługi Rolniczo-
Drogowe, Maleniska 

70A, 37-307 Brzóza 
Królewska 

98,00 zł 
do 1 

godziny 
90 10 100 I 

4 

Usługi koparko-
ładowarką Grabarz 

Mirosław, 37-307 
Brzóza Królewska 

607a 

139,00 zł 
do 1 

godziny 
63,45 10 73,45 II 

 

IV. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów na w/w część 

Nie dotyczy – zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, zamówienie nie obejmuje ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów. 

V. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów na w/w część 

Nie dotyczy – zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, zamówienie nie obejmuje ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów. 

VI. Unieważnienie postępowania na w/w część 

Nie dotyczy – postępowanie nie zostało unieważnione (postepowanie zakończone jest wyborem 

najkorzystniejszej oferty). 
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Część nr 3 - Stare Miasto 

 

I. Wybór najkorzystniejszej oferty na w/w część 

1. Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: 

SUPEREX Janusz Rozlazły, Giedlarowa 1024, 37-300 Leżajsk, 

Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na w/w część 

złożono jedną ofertę. Oferta numer 1 uzyskała spośród wszystkich ofert największą ilość 

punktów w łącznej ocenie ofert tj. 100 pkt, w tym:  

- ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „cena” (90%) – 90 pkt 

- ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „czas reakcji” (10%) – 10 pkt 

Oferta została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz wybrana oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca wykazał, że spełnia 

wymagane warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.  

Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp Zamawiający wybrał ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz. Oferta została 

najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 14 siwz. 

 

II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty na w/w część 

1. OFERTA nr 1 

SUPEREX Janusz Rozlazły, Giedlarowa 1024, 37-300 Leżajsk 

Cena brutto za 1 km: 140,00 zł, 

Termin wykonania zamówienia (czas reakcji): do 1 godziny, 

 

III. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację na w/w 

część 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

Cena 

oferty 

Czas 

reakcji 

Liczba punktów Łączna 

ilość 

punktów 

Lokata Cena 

oferty 

Czas 

reakcji 

1 

SUPEREX Janusz 

Rozlazły, 
Giedlarowa 1024, 
37-300 Leżajsk 

140,00 zł 
do 1 

godzin 
90 10 100,00 I 

 

IV. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów na w/w część 

Nie dotyczy – zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, zamówienie nie obejmuje ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów. 

 

V. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów na w/w część 

Nie dotyczy – zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, zamówienie nie obejmuje ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów. 

 

VI. Unieważnienie postępowania na w/w część 

Nie dotyczy – postępowanie nie zostało unieważnione (postepowanie zakończone jest wyborem 

najkorzystniejszej oferty). 
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Część nr 4 - Przychojec 

 

I. Wybór najkorzystniejszej oferty na w/w część 

1. Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: 

SUPEREX Janusz Rozlazły, Giedlarowa 1024, 37-300 Leżajsk, 

Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na w/w część 

złożono jedną ofertę. Oferta numer 1 uzyskała spośród wszystkich ofert największą ilość 

punktów w łącznej ocenie ofert tj. 100 pkt, w tym:  

- ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „cena” (90%) – 90 pkt 

- ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „czas reakcji” (10%) – 10 pkt 

Oferta została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz wybrana oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca wykazał, że spełnia 

wymagane warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.  

Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp Zamawiający wybrał ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz. Oferta została 

najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 14 siwz. 

II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty na w/w część 

1. OFERTA nr 1 

SUPEREX Janusz Rozlazły, Giedlarowa 1024, 37-300 Leżajsk 

Cena brutto za 1 km: 98,00 zł, 

Termin wykonania zamówienia (czas reakcji): do 1 godziny, 

III. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację na w/w 

część 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Cena 

oferty 

Czas 

reakcji 

Liczba punktów Łączna 

ilość 

punktów 

Lokata Cena 

oferty 

Czas 

reakcji 

4 

SUPEREX Janusz 

Rozlazły Giedlarowa 1024, 

37-300 Leżajsk 

98,00 zł 
do 1 

godziny 
90,00 10,00 100 I 

 

IV. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów na w/w część 

Nie dotyczy – zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, zamówienie nie obejmuje ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów. 

 

V. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów na w/w część 

Nie dotyczy – zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, zamówienie nie obejmuje ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów. 

 

VI. Unieważnienie postępowania na w/w część 

Nie dotyczy – postępowanie nie zostało unieważnione (postepowanie zakończone jest wyborem 

najkorzystniejszej oferty). 
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 Część nr 5 – Dębno i Chałupki Dębniańskie 

 

I. Wybór najkorzystniejszej oferty na w/w część 

1. Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: 

SUPEREX Janusz Rozlazły, Giedlarowa 1024, 37-300 Leżajsk, 

Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na w/w część 

złożono dwie oferty. Oferta numer 1 uzyskała spośród wszystkich ofert największą ilość 

punktów w łącznej ocenie ofert tj. 100 pkt, w tym:  

- ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „cena” (90%) – 90 pkt 

- ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „czas reakcji” (10%) – 10 pkt 

Oferta została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz wybrana oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca wykazał, że spełnia 

wymagane warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.  

Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp Zamawiający wybrał ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz. Oferta została 

najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 14 siwz. 

 

II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty na w/w część 

1. OFERTA nr 1 

SUPEREX Janusz Rozlazły, Giedlarowa 1024, 37-300 Leżajsk,  

Cena brutto za 1 km: 90,00 zł, 

Termin wykonania zamówienia (czas reakcji): do 1 godziny  

2. OFERTA nr 2 

Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych, 37-306 Grodzisko Dolne 125c, 

Cena brutto za 1 km: 121,50 zł, 

Termin wykonania zamówienia (czas reakcji): do 1 godziny, 

 

III. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację na w/w 

część 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Cena 

oferty 

Czas 

reakcji 

Liczba punktów Łączna 

ilość 

punktów 

Lokata Cena 

oferty 

Czas 

reakcji 

2 
SUPEREX Janusz 

Rozlazły, Giedlarowa 
1024, 37-300 Leżajsk  

90,00 zł 
do 1 

godziny 
90 10 100 I 

3 

Spółdzielnia Usług 

Drogowo-Rolniczych, 

37-306 Grodzisko Dolne 

125c 

121,50 

zł 

do 1 

godziny 
66,67 10 76,67 II 

 

IV. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów na w/w część 

Nie dotyczy – zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, zamówienie nie obejmuje ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów. 

 

V. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów na w/w część 

Nie dotyczy – zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, zamówienie nie obejmuje ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów. 

 

VI. Unieważnienie postępowania na w/w część 

Nie dotyczy – postępowanie nie zostało unieważnione (postepowanie zakończone jest wyborem 

najkorzystniejszej oferty). 
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Część nr 6 - Gwizdów i Biedaczów 

 

I. Wybór najkorzystniejszej oferty na w/w część 

1. Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: 

SUPEREX Janusz Rozlazły, Giedlarowa 1024, 37-300 Leżajsk  

Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na w/w część 

złożono dwie oferty. Oferta numer 1 uzyskała spośród wszystkich ofert największą ilość 

punktów w łącznej ocenie ofert tj. 100 pkt, w tym:  

- ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „cena” (90%) – 90 pkt 

- ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „czas reakcji” (10%) – 10 pkt 

Oferta została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz wybrana oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca wykazał, że spełnia 

wymagane warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.  

Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp Zamawiający wybrał ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz. Oferta została 

najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 14 siwz. 

 

II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty na w/w część 

1. OFERTA nr 1 

SUPEREX Janusz Rozlazły, Giedlarowa 1024, 37-300 Leżajsk 

Cena brutto za 1 km: 80,00 zł, 

Termin wykonania zamówienia (czas reakcji): do 1 godziny, 

2. OFERTA nr 4 

Usługi Koparko-Ładowarką Grabarz Mirosław, 37-307 Brzóza Królewska 607A 

Cena brutto za 1 km: 145,00 zł, 

Termin wykonania zamówienia (czas reakcji): do 1 godziny, 

 

III. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację na w/w 

część 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

Cena 

oferty 

Czas 

reakcji 

Liczba punktów Łączna 

ilość 

punktów 

Lokata Cena 

oferty 

Czas 

reakcji 

1 

SUPEREX Janusz 

Rozlazły, Giedlarowa 

1024, 37-300 Leżajsk 

80,00 zł 
do 1 

godziny 
90 10 100,00 I 

4 

Usługi Koparko-

Ładowarką Grabarz 

Mirosław, 37-307 Brzóza 

Królewska 607A 

145,00 

zł 

do 1 

godziny 
49,66 10 59,66 II 

 

IV. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów na w/w część 

Nie dotyczy – zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, zamówienie nie obejmuje ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów. 

V. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów na w/w część 

Nie dotyczy – zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, zamówienie nie obejmuje ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów. 

VI. Unieważnienie postępowania na w/w część 

Nie dotyczy – postępowanie nie zostało unieważnione (postepowanie zakończone jest wyborem 

najkorzystniejszej oferty). 
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Część nr 7 - Giedlarowa 

 

I. Wybór najkorzystniejszej oferty na w/w część 

1. Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: 

SUPEREX Janusz Rozlazły, Giedlarowa 1024, 37-300 Leżajsk 

Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na w/w część 

złożono jedną ofertę. Oferta numer 1 uzyskała spośród wszystkich ofert największą ilość 

punktów w łącznej ocenie ofert tj. 100 pkt, w tym:  

- ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „cena” (90%) – 90 pkt 

- ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „czas reakcji” (10%) – 10 pkt 

Oferta została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz wybrana oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca wykazał, że spełnia 

wymagane warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.  

Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp Zamawiający wybrał ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz. Oferta została 

najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 14 siwz. 

 

II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty na w/w część 

1. OFERTA nr 4 

SUPEREX Janusz Rozlazły, Giedlarowa 1024, 37-300 Leżajsk 

Cena brutto za 1 km: 80,00 zł, 

Termin wykonania zamówienia (czas reakcji): do 1 godziny, 

III. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację na w/w 

część 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres 

Wykonawcy 

Cena 

oferty 

Czas 

reakcji 

Liczba punktów Łączna 

ilość 

punktów 

Lokata Cena 

oferty 

Czas 

reakcji 

5 

SUPEREX Janusz 

Rozlazły, 

Giedlarowa 1024, 
37-300 Leżajsk 

80,00 zł 
do 1 

godziny 
90 10 100 I 

 

IV. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów na w/w część 

Nie dotyczy – zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, zamówienie nie obejmuje ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów. 

 

V. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów na w/w część 

Nie dotyczy – zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, zamówienie nie obejmuje ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów. 

 

VI. Unieważnienie postępowania na w/w część 

Nie dotyczy – postępowanie nie zostało unieważnione (postepowanie zakończone jest wyborem 

najkorzystniejszej oferty). 
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Część nr 8 - Wierzawice 

 

I. Wybór najkorzystniejszej oferty na w/w część 

1. Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: 

SUPEREX Janusz Rozlazły, Giedlarowa 1024, 37-300 Leżajsk 

Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na w/w część 

złożono jedną ofertę. Oferta numer 1 uzyskała spośród wszystkich ofert największą ilość 

punktów w łącznej ocenie ofert tj. 100 pkt, w tym:  

- ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „cena” (90%) – 90 pkt 

- ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „czas reakcji” (10%) – 10 pkt 

Oferta została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz wybrana oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca wykazał, że spełnia 

wymagane warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.  

Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 91 ust. 1 uPzp Zamawiający wybrał ofertę 

najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz. Oferta została 

najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 14 siwz. 

II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty na w/w część 

1. OFERTA nr 1 

SUPEREX Janusz Rozlazły, Giedlarowa 1024, 37-300 Leżajsk, 

Cena brutto za 1 km: 80,00 zł, 

Termin wykonania zamówienia (czas reakcji): do 1 godziny, 

III. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację na w/w 

część 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Cena 

oferty 

Czas 

reakcji 

Liczba punktów Łączna 

ilość 

punktów 

Lokata Cena 

oferty 

Czas 

reakcji 

1 
SUPEREX Janusz 

Rozlazły, Giedlarowa 
1024, 37-300 Leżajsk 

80,00 zł 
do 1 

godziny 
90 10 100 I 

 

IV. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów na w/w część 

Nie dotyczy – zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, zamówienie nie obejmuje ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów. 

 

V. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów na w/w część 

Nie dotyczy – zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, zamówienie nie obejmuje ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów. 

 

VI. Unieważnienie postępowania na w/w część 

Nie dotyczy – postępowanie nie zostało unieważnione (postepowanie zakończone jest wyborem 

najkorzystniejszej oferty). 
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Część nr 9 - Piskorowice i Rzuchów 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

I. Wybór najkorzystniejszej oferty na w/w część 

Nie dotyczy 

II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty na w/w część 

Brak ofert 

III. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację na w/w 

część 

Nie dotyczy 

IV. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów na w/w część 

Nie dotyczy – zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, zamówienie nie obejmuje ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów. 

V. Nieustanowienie dynamicznego systemu zakupów na w/w część 

Nie dotyczy – zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, zamówienie nie obejmuje ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów. 

VI. Unieważnienie postępowania na w/w część 

Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna 
oferta. 
Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej 

oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3. 

 

 


