
 

1 

 

Straszydle, 01.09.2020 r. 

 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 

 

1. Przedmiot postępowania ofertowego 

Realizacja robót budowlanych w postaci budowy budynku sanatoryjno-rehabilitacyjno-wypoczynkowego z 

wewnętrznymi instalacjami oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną w ramach projektu pn. „STARA 

WARZELNIA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 

2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów 

przez MŚP. 

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w zapytaniu ofertowym. 

 

2. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego 

Zapytania ofertowe zostały wysłane drogą mailową do potencjalnych oferentów oraz zamieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego http://www.solankowe-zacisze.pl/ oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod 

adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 

3. Podmioty zaproszone do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym  

Na podstawie zapytań ofertowych na adresy e-mail poniższych oferentów w dniu 27.07.2020 r. do wzięcia udziału 

w postępowaniu ofertowym zaproszono (zapytania ofertowe wysłane z adresu e-mail Zamawiającego): 

a) DS-BUD Dariusz Gajewski, ul. Żarnowa 89, 38-100 Żarnowa, e-mail: Dsbud.gajewski@gmail.com  
b) Usługi Remontowo-budowlane Firbud, Trzebownisko 931, 36-001 Trzebownisko, e-mail: bok@firbud.eu  
c) Al-Mar Sp. z o.o., ul. Podkarpacka 26, 38-400 Krosno, e-mail: P.stankiewicz@al-mar.pl  

 

4. W oznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie do dnia 11.08.2020 r. do godziny 15:00 wpłynęły cztery 

oferty: 

a) AJ Profibud Sp. z o.o. Sp. K., 36-016 Chmielnik 277b 

b) P.P.U.H. STALBUD Całka Mariusz, Brzóza Stadnicka 79, 37-110 Żołynia 

c) AL-MAR Sp. z o.o., ul. Podkarpacka 26, 38-400 Krosno 

d) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLBUD Szczepański Tadeusz, ul. Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów 

 

5. Wybór oferty 

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych przez Oferentów dokumentów, warunki oceny formalnej, która 

obejmuje kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów spełniły dwie oferty, które zostały 

zakwalifikowane do oceny merytorycznej - AJ Profibud Sp. z o.o. Sp. K., P.P.U.H. STALBUD Całka Mariusz. Oferty 

zostały poddane ocenie wg kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym i uzyskały kolejno 100,00 punktów - AJ 

Profibud Sp. z o.o. Sp. K. oraz 99,66 punktów - P.P.U.H. STALBUD Całka Mariusz. W związku z powyższym, jako 

Wykonawcę robót budowlanych w postaci budowy budynku sanatoryjno-rehabilitacyjno-wypoczynkowego z 

wewnętrznymi instalacjami oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną dla firmy ERINWEST Damian Rogalski w 

ramach projektu pn. „STARA WARZELNIA” wybrano AJ Profibud Sp. z o.o. Sp. K., która została uznana za ofertę 

najkorzystniejszą. 
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