
Gmina Mińsk Mazowiecki                                                     Mińsk Mazowiecki, dnia 25.01.2022 r. 
ul. J. Chełmońskiego 14 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
 
RI.271.1.15.2021 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

Dostawę trzech kontenerów socjalnych  

w podziale na części: 

A – dostawa dwóch kontenerów po 15 m2 

B – dostawa jednego kontenera 30 m2 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Część A:  

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj.: Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), dalej ustawa Pzp., Zamawiający informuje, iż w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano ofertę złożoną 

przez Wykonawcę: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe  
„EK-BUD” Krzysztof Hajost 

 ul. Sportowa 18 
 89-210 Łabiszyn 

 

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SWZ.  

Na podstawie przyjętych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert została uznana jako 
najkorzystniejsza i otrzymała spośród wszystkich ofert najwyższą liczbę: 100 punktów. 

Lp.  
Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Cena ofertowa brutto 
C [zł] 

Pozacenowe kryteria oceny ofert 
Łączna ilość punktów 
uzyskanych wg. wzoru  
K = K(C) + K(GK) 

okres gwarancji - GK. 

Liczba punktów uzyskanych 
w ww. kryterium. 

Liczba punktów uzyskanych w ww. 
kryterium 

 
1 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Handlowo 
Usługowe „EK – BUD” 
Krzysztof Hajost  
ul. Sportowa 18  
89-210 Łabiszyn  
 

120.048,00 
 

24 m-ce 

100 pkt. 

60,00 pkt. 40 pkt. 

 
2 

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 
HEPAMOS Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością z 
siedzibą w Opatkowicach  
Opatkowice 146  
32-100 Proszowice 

 

 

139.728,00  
 

24 m-ce 

91,55 pkt. 

51,55 pkt. 40 pkt. 



Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy 

Pzp. tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, przy uwzględnieniu zapisów art. 577 ustawy Pzp. 

 

Część B:  

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj.: Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), dalej ustawa Pzp., Zamawiający informuje, iż w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano ofertę złożoną 

przez Wykonawcę: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe  
„EK-BUD” Krzysztof Hajost 

 ul. Sportowa 18 
 89-210 Łabiszyn 

 

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SWZ.  

Na podstawie przyjętych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert została uznana jako 
najkorzystniejsza i otrzymała spośród wszystkich ofert najwyższą liczbę: 100 punktów. 

Lp.  
Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 

Cena ofertowa brutto 
C [zł] 

Pozacenowe kryteria oceny ofert 
Łączna ilość punktów 
uzyskanych wg. wzoru  
K = K(C) + K(GK) 

okres gwarancji - GK. 

Liczba punktów uzyskanych 
w ww. kryterium. 

Liczba punktów uzyskanych w ww. 
kryterium 

 
1 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Handlowo 
Usługowe „EK – BUD” 
Krzysztof Hajost  
ul. Sportowa 18  
89-210 Łabiszyn  
 

116.235,00 
 

24 m-ce 

100 pkt. 

60,00 pkt. 40 pkt. 

 
2 

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 
HEPAMOS Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością z 
siedzibą w Opatkowicach  
Opatkowice 146  
32-100 Proszowice 

 

 

134.316,00 
 

24 m-ce 

91,92 pkt. 

51,92 pkt. 40 pkt. 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy 

Pzp. tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, przy uwzględnieniu zapisów art. 577 ustawy Pzp. 
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