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Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania  

w trybie konkurencyjności na zadanie pt.  
„PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI OSIELEC” 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było w trybie konkurencyjności 
zgodnie z zapisami: 
a) art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (j.t. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 562 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, 

b) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w 
zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot 
pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 106), zwanego dalej 
Rozporządzeniem. 

2. W dniu 04.01.2018 r. zaproszono podmioty do udziału w postępowaniu poprzez 
zamieszczenie ogłoszenia w Portalu ogłoszeń ARiMR. 

3. Zapytanie zostało ponadto umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego 
(www.stowarzyszenie-erudio.pl). 

4. W dniu 15.01.2018 r. wydłużono termin na składanie ofert do dnia 23.01.2018 r. (do godz. 
14.00). W terminie do dnia 23.01.2018 r. przedstawiono następujące oferty: 

 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy Data wpływu 

1 F.I.B „INŻ.-BUD” Pieróg Wojciech, Grzechynia 650, 34-220 Maków Podh. 22.01.2018 r. 

 

5. Zamawiający planował dokonał oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny 
ofert: 

Lp. Nazwa kryterium 
Znaczenie 
kryterium (w %) 

Liczba możliwych do 
uzyskania punktów 

1. Cena 70% 70 punktów 

2. Doświadczenie w budowie boisk 
wielofunkcyjnych 

20% 20 punktów 

3. Gwarancja 10% 10 punktów 

 
6. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na niniejsze zamówienie kwotę 458.821 zł.  
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7. Nie wybrano żadnego wykonawcy z uwagi na fakt, że cena przekracza kwotę jaką 
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (zbyt wysoka zaoferowana 
cena). Zestawienie ofert cenowych zaprezentowano poniżej: 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy 
Zaoferowana cena 

brutto 

1 F.I.B „INŻ.-BUD” Pieróg Wojciech, Grzechynia 650, 34-220 
Maków Podh. 

779.961,36 zł 

 
 


