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„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa OKNA DEBOW poprzez inwestycję w innowacyjną produkcję  

ślusarki okiennej" 

Dębów, 03.12.2021 r. 
 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/RB/RPO   
na realizację robót budowlanych tj. „Budowy budynku produkcyjnego wraz z przebudową sieci 

kanalizacji sanitarnej” 
 

1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 
Realizacja robót budowlanych w postaci budowy budynku produkcyjnego wraz z przebudową sieci kanalizacji 
sanitarnej w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa okna DEBOW POPRZEZ inwestycję 
w innowacyjną produkcję ślusarki okiennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, 
Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: 
RPPK.01.04.01-18-0177/20. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym. 
 

2. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie przedsiębiorstwa OKNA DEBOW Rafał Prucnal pod 
adresem www.oknadebow.pl oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
 

3. PODMIOTY, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTY 
W oznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie do dnia 25.11.2021 r. do godziny 15:00 wpłynęły następujące 
oferty: 

a) INTEGRAL Sp. z o.o., ul. Langiewicza 37, 35-959 Rzeszów, 
b) BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów. 

 
4. WYBÓR OFERTY 

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych przez Oferentów dokumentów, warunki oceny formalnej, które 
obejmują kompletność oraz poprawność złożonych dokumentów spełniła jedna oferta – BESTA 
Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. Oferta przedsiębiorstwa INTEGRAL Sp. z o.o. została odrzucona na 
etapie analizy dokumentów z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu ofertowym. Zgodnie z 
kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym dotyczącym realizacji dostawy środka trwałego tj. Cena netto w 
PLN lub EUR – 88% i Gwarancja – 12% dokonano oceny merytorycznej. 
 

KRYTERIA 
 
OFERENT 

Cena netto w PLN lub EUR Gwarancja SUMA 

BESTA Przedsiębiorstwo 
Budowlane Sp. z o.o. 

88,00 12,00 100,00 

 
Z przeprowadzonej oceny merytorycznej wynika, iż oferta przedłożona przez BESTA Przedsiębiorstwo 
Budowlane Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów jest najkorzystniejsza – oferta uzyskała 100,00 
punktów. Przedsiębiorstwo OKNA DEBOW Rafał Prucnal informuje, iż złożona przez BESTA Przedsiębiorstwo 
Budowlane Sp. z o.o. oferta została wybrana do realizacji robót budowlanych w postaci budowy budynku 
produkcyjnego wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstwa okna DEBOW POPRZEZ inwestycję w innowacyjną produkcję ślusarki okiennej”. 


