
Załączniknr 2
Do Zarządzenianr 61202l Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 1l stycznia 2021 roku

Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14

05_300 Mińsk Mazowiecki
NIP 8222L46576

Mińsk Mazowiecki, dnia 23.11.2o2I r

Informacia o wyborze naikorzvstnieiszei ofertv:

Z ptzeprowadzęnia procedury dotyczącej udzielenia zamówienia, które finansowane jest ze środków

publicznych, a wartośó nie przekraczawyrażonej w złotych równowartości 130 000,00 zł. Zamówienia

udzielono bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1. na

wykonanie:

Zadanie pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w sezonie

zimowym Ż02112022 w podziale na części:

część A: dla północnego obszaru Gminyo

część B: dla południowego obszaru Gminy,

częśó C: obejmującą chodniki usytuowane wzdłuż dróg gminnych oraz ciągi
pieszorowerowe/ścieżki rowerowe

I. Dla części A nie wpĘnęła żadna oferta.

Zgodnie

a) z warunkami określonymi w Zap7Ąaniu ofertowym,

b) z ofertąWykonałcy.

II. Dokonano rozpatrzenia jedynej oferĘ cenowej złożonej na piśmie dla części B przez

L Wykonawcę:

1. Wybrano ofertę złożoną dla części B postępowaniaprzezz
P.W. TAR-POL TOMASZ JAWORSKI z siedzibąw miejscowości Targówka

Lp.
Wykonawca

(nazwa, adres)

Łączna ilość punktów
Uwagi

1.
P'W'TAR-POL TOMASZ JAWORSKI z siedzibą

w miejscowoŚci Targówka
80

lkm
Cena jednostkowa netto/brutto [zŁ1 km]

odśnieżanie odśniezanie z posypywaniem

lub uszorstnieniem

posypywanie lub

uszorstnienie

A B C

I droga utwardzona

w I standardzie

200zł1216 zł 245 zł/264'60 zł 245 zł1264,60 zl

2 droga utwardzona

w II standardzie

200zł/216 zl 245 zł1264,60 zł 245 zł/264,60 zł

J droga

nieutwardzona w

III standardzie

200zU2l6 zł 245 zł/264'60 zl 245 zUŻ64,60 zl
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2. Uzasadnienie:

oferta cenowa złoŻonaprzez Wykonawcę : P.W. TAR-PoL TOMASZ JAWoRSKI z siedzibą w

miejscowości Targówka jest najkorzystniejsza oraz spełnia wszystkie warunki określone w Zapytaniu

ofertowym.

Ill.Dokonano rozpatrzeniaofert cenowych zlożonych na piśmie dla części C przez2

Wykonawców:

Lp. Wykonawca
(nazwa, adres)

Łączna ilość punktów
Uwagi

1
P.W. TAR-POL TOMASZ JAWORSKI z

siedzibą w miejscowoŚci Targówka

84,14

, ,,ALTOR' Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku
Mazowieckim

82,79

1. Wybrano ofertę złożonądla części C postępowaniaprzezz
P.W' TAR_PoL ToMASZ iłwónsrl z siedzibąw miejscowości Targówka

2. Uzasadnienie:

oferta cenowa złoŻonaprzez Wykonawcę: P.w. TAR-POL TOMASZ JAWORSKI z siedzibą w

miejscowości Targówka jest najkorzystniejsza oraz spełnia wszystkie warunki określone w Zapytanil

ofertowym.

Cena jednostkowa tzVtkrrinetto/brutto

posypywanie lub

uszorstnienie

odśnieżanie z posypywaniem

lub uszorstnieniem

odśnieżanie

CA B

1km

7002U75621700zU756zł600zł1648zł1 chodnik

700złl756zł700zll156zł600zU648zł

2 ciąg pieszo-

rowerowy/ścieźka

rowerowa

up. Wójta

Notatkę sporządztła;
Małgorzata Kuczewska - refęrent ds. zamówień publicznych

oraz pozyskiwania środków zróŻnych funduszy

jednostki)


