
      Pawłosiów, dn. 28 lutego  2019r. 

GBOŚ.271.1.2019 

Zamawiający: 
Gmina Pawłosiów 
Pawłosiów 88 
37-500 Jarosław 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

Budowa linii kablowej  oświetlenia ciągów pieszych od ronda Widna Góra do ronda Mokra wzdłuż 

drogi wojewódzkiej Jarosław Pruchnik nr 880, gmina Pawłosiów, pow. jarosławski – etap II. 

 

 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.), Zamawiający – Gmina Pawłosiów 

informuje, iż po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą : Budowa linii kablowej  oświetlenia ciągów 

pieszych od ronda Widna Góra do ronda Mokra wzdłuż drogi wojewódzkiej Jarosław Pruchnik nr 880, 

gmina Pawłosiów, pow. jarosławski – etap I; wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 

„Elektrosprzęt” s.c J.A. Graboń,  zs. w Jarosławiu przy ul. Orkana 18.  

 Uzasadnienie wyboru: Wybrany Wykonawca uzyskał największą ilość punktów i spełnił 

warunki udziału  w postępowaniu. Jego oferta odpowiada wymaganiom określonym                                 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie podlega odrzuceniu. Oferta wybranego 

Wykonawcy stanowi najkorzystniejszy bilans ceny i drugiego kryterium w postaci okresu 

gwarancji.  

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 
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3 4 5 
Budowa linii kablowej  oświetlenia ciągów pieszych od ronda Widna Góra do ronda Mokra wzdłuż 

drogi wojewódzkiej Jarosław Pruchnik nr 880, gmina Pawłosiów, pow. jarosławski – etap II. 

1. Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 

„Elektrosprzęt” s.c. J.A. 
Graboń,    

419.968,28 96 

cena 60,00 

gwarancja 40,00 

razem 100,00 

 



  

 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych                            

w brzmieniu:  Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.                         

Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiera umowę                             
w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 p.z.p., w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 
dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.  
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa wyżej jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku 
trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, 

 
 
       Wójt Gminy Pawłosiów  
               Mariusz Reń  

  
            

          

 

 

 

 

 

 


