
Strona 1 z 3 
 

  

                

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO W SPRAWIE WYBORU 

WYKONAWCY ZADANIA „BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PEŁNIĄCYCH 

FUNKCJE REKREACYJNE  TJ. 13 PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH: STRZYŻÓW, 

TUŁKOWICE, GLINIK ŚREDNI, PIETRUSZA WOLA, CZARNORZEKI, KROŚCIENKO 

WYŻNE, DOBRYNIA, WOLICA, MYSCOWA, KOŁACZYCE, TOKI, OSIEK JASIELSKI, 

TARNOWIEC” 

I. TERMIN UPUBLICZNIENIA ORAZ EDYCJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Ogłoszenie zostało opublikowane 29 sierpnia 2022 r. o godz. 14:05. Termin składania ofert upływał dnia 

05.09.2022 r. godz. 23.59 

II. WYKAZ OFERT, KTÓRE WPŁYNĘŁY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE 

Oferta nr 1: 

Happy s.c. R.Kołacki, Ł.Cyran, A.Czyran Dys, ul. Ogrodowa 31 21-003 Ciecierzyn 

Data wpływu oferty:  

- 30.08.2022 r. 

Dane z oferty, które stanowią odpowiedź na warunki udziału w postępowaniu: 

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, oferent wykonywał dwa zadania o 

wartości brutto: 263 458,62 zł i 217 134,36 zł 

- oferent zaoferował gwarancję na przedmiot zamówienia na okres 84 miesięcy, 

- oferent przedstawił projekty/ karty techniczne oferowanych urządzeń. 

Dane z oferty, które stanowią odpowiedź na kryteria oceny: 

- oferowana cena brutto: 1 502 473,81  zł 

- oferowany okres gwarancji: 84 miesiące 

Oferta nr 2: 

Firma Produkcyjno-Usługowa-Handlowa Marpis  Sp. z o.o., Stobierna 9, 36-002 Jasionka 

Data wpływu oferty:  

- 02.09.2022 r. 

Dane z oferty, które stanowią odpowiedź na warunki udziału w postępowaniu: 

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, oferent wykonywał dwa zadania o 

wartości brutto: 947 877,45 zł i 748 613,31 zł 

- oferent zaoferował gwarancję na przedmiot zamówienia na okres 84 miesięcy, 

- oferent przedstawił projekty/ karty techniczne oferowanych urządzeń. 

Dane z oferty, które stanowią odpowiedź na kryteria oceny: 

- oferowana cena brutto: 1 789 375,73 zł 

- oferowany okres gwarancji: 84 miesiące 

Oferta nr 3: 

WERAN Sp. z.o.o., ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław 

Data wpływu oferty:  

- 05.09.2022 r. 

Dane z oferty, które stanowią odpowiedź na warunki udziału w postępowaniu: 

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, oferent wykonywał dwa zadania o 

wartości brutto: 531 852,00 zł i 499 872,00 zł 

- oferent zaoferował gwarancję na przedmiot zamówienia na okres 84 miesięcy, 

- oferent przedstawił projekty/ karty techniczne oferowanych urządzeń. 

Dane z oferty, które stanowią odpowiedź na kryteria oceny: 

- oferowana cena brutto: 2 289 030,00 zł 

- oferowany okres gwarancji: 84 miesiące 
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Oferta nr 4: 

Grupa EPX Paweł Matera, Pustków 288, 39-205 Pustków  

Data wpływu oferty:  

- 05.09.2022 r. 

Dane z oferty, które stanowią odpowiedź na warunki udziału w postępowaniu: 

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, oferent wykonywał dwa zadania o 

wartości brutto: 320 000,00 zł i 275 000,00 zł 

- oferent zaoferował gwarancję na przedmiot zamówienia na okres 84 miesięcy, 

- oferent przedstawił projekty/ karty techniczne oferowanych urządzeń. 

Dane z oferty, które stanowią odpowiedź na kryteria oceny: 

- oferowana cena brutto:  1 680 000,00 zł 

- oferowany okres gwarancji: 84 miesiące 

Oferta nr 5: 

KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna, 32-828 Biadoliny Szlacheckie 190 

Data wpływu oferty:  

- 05.09.2022 r. 

Dane z oferty, które stanowią odpowiedź na warunki udziału w postępowaniu: 

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, oferent wykonywał dwa zadania o 

wartości brutto: 662 241,23 zł i 356 163,11 zł 

- oferent zaoferował gwarancję na przedmiot zamówienia na okres 84 miesięcy, 

- oferent przedstawił projekty/ karty techniczne oferowanych urządzeń. 

Dane z oferty, które stanowią odpowiedź na kryteria oceny: 

- oferowana cena brutto: 1 943 209,24 zł 

- oferowany okres gwarancji: 84 miesiące 

Oferta nr 6: 

SIMBA Group Sp. z o.o., ul. Zimna 15, 20-204 Lublin 

Data wpływu oferty:  

- 05.09.2022 r. 

Dane z oferty, które stanowią odpowiedź na warunki udziału w postępowaniu: 

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, oferent wykonywał dwa zadania o 

wartości brutto: 211 478,73 zł i 228 105,15 zł 

- oferent zaoferował gwarancję na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy, 

- oferent przedstawił projekty/ karty techniczne oferowanych urządzeń. 

Dane z oferty, które stanowią odpowiedź na kryteria oceny: 

- oferowana cena brutto: 1 842 895,11 zł 

- oferowany okres gwarancji: 60 miesiące 

Oferta nr 7: 

Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o. ul. Powstańców Listopadowych 29C/14, 35-606 Rzeszów 

Data wpływu oferty:  

- 05.09.2022 r. 

Dane z oferty, które stanowią odpowiedź na warunki udziału w postępowaniu: 

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, oferent wykonywał dwa zadania o 

wartości brutto: 218 657,10 zł i 253 976,55 zł 

- oferent zaoferował gwarancję na przedmiot zamówienia na okres 84 miesięcy,  

- oferent przedstawił projekty/ karty techniczne oferowanych urządzeń. 

Dane z oferty, które stanowią odpowiedź na kryteria oceny: 

- oferowana cena brutto: 1 699 069,40 zł 

- oferowany okres gwarancji: 84 miesiące 

Oferta nr 8: 

INTERTORG s.c. Paweł Bożek, Daniel Marcinik ul. Stojałowskiego 6, 38-500 Sanok 

Data wpływu oferty:  

- 05.09.2022 r. 

Dane z oferty, które stanowią odpowiedź na warunki udziału w postępowaniu: 

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, oferent wykonywał dwa zadania o 

wartości brutto: 363 883,75 zł i 256 759,17 zł 

- oferent zaoferował gwarancję na przedmiot zamówienia na okres 84 miesięcy, 
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- oferent przedstawił projekty/ karty techniczne oferowanych urządzeń. 

Dane z oferty, które stanowią odpowiedź na kryteria oceny: 

- oferowana cena brutto: 2 125 840,40 zł 

- oferowany okres gwarancji: 84 miesiące 

III. INFORMACJA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE 

Z DANYMI Z CZĘŚCI III 

NAZWA OFERENTA 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU TAK/NIE 

Happy s.c. R.Kołacki, Ł.Cyran, A.Czyran NIE 

Grupa EPX Paweł Matera TAK 

Weran Sp.z.o.o. TAK 

Marpis  Sp. z o.o. TAK 

KORA Jamer i Wspólnicy Spółka Jawna TAK 

SIMBA Group Sp. z o.o. NIE 

Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o. NIE 

INTERTORG s.c. Paweł Bożek, Daniel Marcinik TAK 

 

IV. INFORMACJA O PUNKTACH PRZYZNANYCH POSZCZEGÓLNYM OFERTOM 

ZGODNIE Z DANYMI Z CZĘŚCI III 

NAZWA OFERENTA 

PRZYZNANE PUNKTY ZA 

POSZCZEGÓLNE KRYTERIUM 
ŁĄCZNA LICZBA 

PRZYZNANYCH 

PUNKTÓW CENA BRUTTO GWARANCJA 

Grupa EPX Paweł Matera 70 pkt. 30 pkt. 100 pkt. 

Weran Sp.z.o.o. 51,38 pkt. 30 pkt. 81,38 pkt. 

Marpis  Sp. z o.o. 65,72 pkt. 30 pkt. 95,72 pkt. 

KORA Jamer i Wspólnicy Sp. J. 60,52 pkt. 30 pkt. 90,52 pkt. 

INTERTORG s.c. Paweł Bożek, Daniel 

Marcinik 

55,32 pkt. 30 pkt. 85,32 pkt. 

V. WYBRANA OFERTA 

Do realizacji zadania „Budowa obiektów małej architektury pełniących funkcje rekreacyjne”  tj. 13 placów 

zabaw w miejscowościach: Strzyżów, Tułkowice, Glinik Średni, Pietrusza Wola, Czarnorzeki, Krościenko 

Wyżne, Dobrynia, Wolica, Myscowa, Kołaczyce, Toki, Osiek Jasielski, Tarnowiec wybrano ofertę złożoną 

przez Grupa EPX Paweł Matera, Pustków 288, 39-205 Pustków 

Oferta została złożona w terminie tj. 05.09.2022 r. oraz spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 

Oferowana cena brutto na wykonanie w/w zadania jest najniższa z pośród złożonych ofert, które spełniają 

warunki udziału w postępowaniu tj. 1 680 000,00 zł, natomiast oferowany okres gwarancji na przedmiot 

zamówienia wynosi 84 miesiące. Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100 pkt i okazała się 

najkorzystniejsza. 

VI. OFERTY ODRZUCONE 

1. Happy s.c. R.Kołacki, Ł.Cyran, A.Czyran – z uwagi na niezgodność z treścią zapytania ofertowego 

(zawartość urządzenia wielofunkcyjnego statek, zawartość urządzenia zestaw wspinaczkowy 

– Partner 1) 

2. SIMBA Group Sp. z o.o. - z uwagi na niezgodność z treścią zapytania ofertowego (wymiary 

urządzenia wielofunkcyjnego – Partner 2) 

3. Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o. - z uwagi na niezgodność z treścią zapytania 

ofertowego (wymiary urządzenia wielofunkcyjnego statek – Partner 1) 

 

DATA SPORZĄDZENIA PROTOKOŁU: 06.09.2022 r. 


