
Gmina Mińsk Mazowiecki 
ul.Chehnońskiegol4 

05-300 Mińsk Mazowiecki 
NIP 8222146576 Mińsk Mazowiecki, dnia 7 kwietnia 2016 roku 

RI.271.1.2.2016 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA p.n. 

„Budowa chodników dla pieszych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki" 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164) Zamawiający informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie ww. 

zadania, komisja przetargowa wybrała ofertę złożoną przez firmę: 

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Drogowych 

„DROG-INWEST" Daniel Kosmalski 

ul. Juliusza Słowackiego 19 

08-110 Siedlce 

Cena oferenta brutto wynosi: - 283 020,50zł 

Zaoferowany okres gwarancji -48 miesięcy. 

Termin wykonania zamówienia: 31.08.2016 roku 

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Na podstawie 

przyjętych kryteriów oceny ofert została uznana jako najkorzystniejsza i otrzymała liczbę 100 

punktów. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Działając na podstawie art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, tj. nie wcześniej niż 13 kwietnia 2016 roku. 

Informacja o ważnych złożonych ofertach: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

cena brutto okres gwarancji 
w miesiącach 

Liczba 
punktów 

uzyskanych 
przez daną 

ofertę, liczona 
wg wzoru: 

K — Kc + Kg 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Kc - liczba punktów 
uzyskanych przez 

daną ofertę w 
kryterium „cena oferty 

brutto" 

Kg - liczba 
punktów 

uzyskanych 
przez daną 

ofertę w 
kryterium 

„okres 
gwarancji" 

Liczba 
punktów 

uzyskanych 
przez daną 

ofertę, liczona 
wg wzoru: 

K — Kc + Kg 

5 

Przedsiębiorstwo Obsługi 
Inwestycj i Drogowych 
„DROG-TNWEST" Daniel 
Kosmalski 
ul. Juliusza Słowackiego 19 
08-110 Siedlce 

283 020,50zł 48 

K=100pkt 5 

Przedsiębiorstwo Obsługi 
Inwestycj i Drogowych 
„DROG-TNWEST" Daniel 
Kosmalski 
ul. Juliusza Słowackiego 19 
08-110 Siedlce 

Kc=95pkt Kg=5pkt 
K=100pkt 

Legat 
^tępca Wóita 


