
za|ącznik nr 2
Do Regulaminu udzielania zAmówień publicmycn,
któfych wartość nie przekacza wyfażonej w złotych równowartości kwoty 30 00o euro

Mińsk Mazorviecki, dnia |2'0f .20|6 r'

Informacia o wvborze naikorzvstnieiszei ofertv:

doL zap1!!qL!ggk!!!|9eęo nr N'27 t'1'2.20 1 6

z przeprowadzenia Procedury dotycfącej udzie|enia zamówienia' które finansowane jest z€ środków
publicznych, a wańość nie przekacfa wyrażonej w złotych równowaności 30 0oo euro' Zamówienia
udzielono bez stosowania ustawy Prawo zamówień pub|icznych na podstawie art. 4 pkt 8. na:

,,Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy (rozbudowy) ul.

Św. Józcfa i części ul. Pięknej w Nowych osinach.''

(prz€dmiot rozpoznania cenowego)
ZBodniel

a) z warunkami określonyrriw Zapytaniu ofertowyn,

b) z ofeną Wlkonawc,'

Dokonano rozpatrzenia ofeń cenołTch zlożonych na piśmie przez 7 Wykonawców:

Lp.
cena ofeńy

(brutto) Uwagi

t .

spccjaIislyczne biuro inwestycyjno.inżyni€rskic
,,PROSTA-PROJEKT"

ul. Kielecka 37
Piotrkowice

2ó-020 chni€Inik

l93. l10'00 zł brak

2.
P.c Projekt Paweł ciechanowicz

ul. zie|on€ zŻcisze l m 34l
03-294 Warszawa

78,375,60 zl brrk

J.
Biuro Projektowe D-9 Krzysrtof Nadany

u|. Giermków 55 |o|(- l
04-491 Warszawa

99.937,50 zl brak

4.
LandAR Projccts Sp. z o.o.
ul. Brazylijska l0a,lok 37

03-946 warsrawa
4E.482,00 zl brek

s€rpentyl|' DrogorYa Pracownia Proj€ktorYa
ul. Poniatowskicgo 3t

05-074 Hipolitów
5J.200,00 rl brak

ADO-M Projekt Andrzej Dobruch
ul. Nałkows|dej l3

09-200 Sierpc
44.280'00 zł brł|(

7.
,,AiC Projekt Piotr Komuda"

ul. Gieldowa lol. 123
0l-2ll Warszawa

8't,747,00 zl of€rta wp|ynęIa
po terminie



Nłiniźsz4 c.nę brutto 44.280'00 zl zaoGrował wykolawca DI 6.

cenr netto oferty ff 6.i 36'000'00 zł wynosi 8'622'96 euro wg kursu w pkt' 1 '

zrĘcznik nr2
Do Regulaminu udzielania zamówień publicalych,
kórych wartość nie pźelaacza w}rażon6j w złotych ńwnowaftości kwoty 30 000 euIo

1. Aktualtry kurs l eu]o opublikow.Dy prz€z Pr€zesa RM wynośi 4'1749 z|

2. wybrrBo ofeńę żlożoDą przez|

ADo-M Prcj€kt Andrz€j Dobruch
ul. Nrlkowskiei 13

09-200 Sierpc

3. Uzlrad[ienie:

ofońa cenowa złożone przez wykonawcę ff ó ti. ADo.M Projckt Andrzej Dobruch z siędzibą przy ul.

Nałkowskiej 13, 09-200 sierpc jest najko.zystni€jsza oraz spełnia wszyŚtkię warunki okoślone w

z5p}.tafliu ofeńowym.


