
 
 

 

 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  

Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 

Kielce, dnia 11.12.2015 r. 

REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
ul. Ściegiennego 2/32 
25-033 Kielce 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  
 / UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA / 

Dotyczy postępowania na wykonanie zamówienia na budowę obiektów małej architektury, jakimi 
są przestrzenne elementy rozpoznawcze – witacze z funkcją siedziska, będących częścią 
projektu pn. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, nr ZP/55/2015/R, Zamawiający 
informuje, iż: 

 

Zawiadomienie 

o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, działając na podstawie przepisu 
art. 92 ust. 1 ustawy Pzp informuje o wynikach postępowania: 

1. W postępowaniu na wykonanie przedmiotu zamówienia oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

Nr oferty Imię i nazwisko (nazwa/firma) i adres wykonawcy 1/ cena brutto oferty składanej na 
realizację zamówienia 

2/deklarowany termin gwarancji 

1 PROMEDIA Ewa Jędrychowska - Matusik  

15-239 Białystok, ul. Bracka 2 

1/ 430 500,00 zł 

2/ (nie określono) 

2 TIOMAN sp. z o. o. 

Ostaszewo 57 E, 87-148 Łysomice 

1/ 276 501,54 zł 

2/ 5 lat 
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2. Na podstawie  art. 24 ust. 2 pkt. 2 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wyklucza się ofertę wykonawcy PROMEDIA Ewa Jędrychowska - Matusik 

Uzasadnienie: z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu 
terminu składania ofert. Firma PROMEDIA Ewa Jędrychowska - Matusik nie złożyła w terminie 
wymaganego w ramach postępowania wadium.  

3. Zgodnie z art. 24 ust. 4. ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

4. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Zamawiający nie ma obowiązku wezwać Wykonawców, którzy  
w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego dokumentów do ich złożenia, 
gdyż oferta Wykonawcy pomimo uzupełnień podlega odrzuceniu.  

4. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: 

TIOMAN sp. z o. o. 

Ostaszewo 57 E, 87-148 Łysomice 

Który złożył w postępowaniu ofertę najkorzystniejszą, oferta ta nie podlega odrzuceniu,  
a Wykonawca wykluczeniu, uzyskując tym samym największą liczbę punktów - 100 pkt, w tym:  

- w kryterium "cena" 90 pkt. 

- w kryterium "termin gwarancji" 10 pkt. 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie zgodnym z przepisem 
art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp. 

 

W imieniu Zamawiającego: 

 

 


