
Gmina Mińsk Mazowiecki                                                                                   Mińsk Mazowiecki, dnia 27.09.2022 r. 
ul. J. Chełmońskiego 14 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
 
RI.271.1.20.2022 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
 

Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

części gminy Mińsk Mazowiecki wraz z niezbędnymi opracowaniami  
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. 
z 2022 poz. 1017) Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego wybrano następujące oferty złożone przez Wykonawcę: 

Część A:  
Budplan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Warszawie 
ul. Kordeckiego 20 
04-327 Warszawa 

 
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 brutto oferty  KC 

Okres rękojmi i 
gwarancji na 
wykonaną usługę KR 

Łączna ilość 
punktów 
uzyskanych wg. 
wzoru K=KC+KR 

Liczba punktów 
uzyskanych  
w ww. kryterium  

Liczba punktów 
uzyskanych  
w ww. kryterium 

 
 
1 

Budplan Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, ul. 
Kordeckiego 20, 04-327 
Warszawa 

30.504,00 zł 
 

3 + 4 lata 
100 pkt. 

60,00 pkt. 
 

40 pkt. 

2 KANON Sp. z o.o. z siedzibą w 
Otrębusach, ul. Nadarzyńska 
54, 05-805 Otrębusy 

71.340,00 zł 
 

3 + 4 lata 
65,66 pkt. 

25,66 pkt.  
 

40 pkt. 

 
3 

„Expanse” Krzysztof 
Parszewski, Gąsawy Rządowe 
– Niwy 28, 26-502 Jastrząb  

40.590,00 zł 
 

3 + 4 lata 
85,09 pkt. 

45,09 pkt. 
 

40 pkt. 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na podstawie art. 264 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Część B:  
„Expanse” Krzysztof Parszewski,  

Gąsawy Rządowe – Niwy 28  
26-502 Jastrząb 

 
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SWZ.  

https://www.bip.minskmazowiecki.pl/1231,64-usluga-prowadzenia-zajec-dla-uczniow-szkol-podstawowych-z-terenu-gminy-minsk-mazowiecki-pn-swiat-robotow-zajecia-z-robotyki
https://www.bip.minskmazowiecki.pl/1231,64-usluga-prowadzenia-zajec-dla-uczniow-szkol-podstawowych-z-terenu-gminy-minsk-mazowiecki-pn-swiat-robotow-zajecia-z-robotyki


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 brutto oferty  KC 

Okres rękojmi i 
gwarancji na 
wykonaną usługę KR 

Łączna ilość 
punktów 
uzyskanych wg. 
wzoru K=KC+KR 

Liczba punktów 
uzyskanych  
w ww. kryterium  

Liczba punktów 
uzyskanych  
w ww. kryterium 

 
 
1 

Budplan Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, ul. 
Kordeckiego 20, 04-327 
Warszawa 

58.917,00 zł 
 

3 + 4 lata 
81,34 pkt. 

41,34 pkt. 
 

40 pkt. 

2 KANON Sp. z o.o. z siedzibą w 
Otrębusach, ul. Nadarzyńska 
54, 05-805 Otrębusy 

71.340,00 zł 
 

3 + 4 lata 
74,14 pkt. 

34,14 pkt.  
 

40 pkt. 

 
3 

„Expanse” Krzysztof 
Parszewski, Gąsawy Rządowe 
– Niwy 28, 26-502 Jastrząb  

40.590,00 zł 
 

3 + 4 lata 
100 pkt. 

60,00 pkt. 
 

40 pkt. 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na podstawie art. 264 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Część C:  
„Expanse” Krzysztof Parszewski,  

Gąsawy Rządowe – Niwy 28  
26-502 Jastrząb 

 
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 brutto oferty  KC 

Okres rękojmi i 
gwarancji na 
wykonaną usługę KR 

Łączna ilość 
punktów 
uzyskanych wg. 
wzoru K=KC+KR 

Liczba punktów 
uzyskanych  
w ww. kryterium  

Liczba punktów 
uzyskanych  
w ww. kryterium 

 
 
1 

Budplan Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, ul. 
Kordeckiego 20, 04-327 
Warszawa 

66.051,00 zł 
 

3 + 4 lata 
72,40 pkt. 

32,40 pkt. 
 

40 pkt. 

2 KANON Sp. z o.o. z siedzibą w 
Otrębusach, ul. Nadarzyńska 
54, 05-805 Otrębusy 

59.400,00 zł 
 

3 + 4 lata 
76,03 pkt. 

36,03 pkt.  
 

40 pkt. 

 
3 

„Expanse” Krzysztof 
Parszewski, Gąsawy Rządowe 
– Niwy 28, 26-502 Jastrząb  

35.670,00 zł 
 

3 + 4 lata 
100 pkt. 

60,00 pkt. 
 

40 pkt. 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na podstawie art. 264 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 



Część D:  
„Expanse” Krzysztof Parszewski,  

Gąsawy Rządowe – Niwy 28  
26-502 Jastrząb 

 
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 brutto oferty  KC 

Okres rękojmi i 
gwarancji na 
wykonaną usługę KR 

Łączna ilość 
punktów 
uzyskanych wg. 
wzoru K=KC+KR 

Liczba punktów 
uzyskanych  
w ww. kryterium  

Liczba punktów 
uzyskanych  
w ww. kryterium 

 
 
1 

Budplan Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, ul. 
Kordeckiego 20, 04-327 
Warszawa 

69.987,00 zł 
 

3 + 4 lata 
88,51 pkt. 

48,51 pkt. 
 

40 pkt. 

2 KANON Sp. z o.o. z siedzibą w 
Otrębusach, ul. Nadarzyńska 
54, 05-805 Otrębusy 

59.400,00 zł 
 

3 + 4 lata 
97,15 pkt. 

57,15 pkt.  
 

40 pkt. 

 
3 

„Expanse” Krzysztof 
Parszewski, Gąsawy Rządowe 
– Niwy 28, 26-502 Jastrząb  

56.580,00 zł 
 

3 + 4 lata 
100 pkt. 

60,00 pkt. 
 

40 pkt. 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na podstawie art. 264 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
Część E:  

Budplan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Warszawie 

ul. Kordeckiego 20 
04-327 Warszawa 

 
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 brutto oferty  KC 

Okres rękojmi i 
gwarancji na 
wykonaną usługę KR 

Łączna ilość 
punktów 
uzyskanych wg. 
wzoru K=KC+KR 

Liczba punktów 
uzyskanych  
w ww. kryterium  

Liczba punktów 
uzyskanych  
w ww. kryterium 

 
 
1 

Budplan Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, ul. 
Kordeckiego 20, 04-327 
Warszawa 

23.247,00 zł 
 

3 + 4 lata 
100 pkt. 

60,00 pkt. 
 

40 pkt. 

2 KANON Sp. z o.o. z siedzibą w 
Otrębusach, ul. Nadarzyńska 
54, 05-805 Otrębusy 

46.740,00 zł 
 

3 + 4 lata 
69,84 pkt. 

29,84 pkt.  
 

40 pkt. 



 
3 

„Expanse” Krzysztof 
Parszewski, Gąsawy Rządowe 
– Niwy 28, 26-502 Jastrząb  

30.750,00 zł 
 

3 + 4 lata 
85,36 pkt. 

45,36 pkt. 
 

40 pkt. 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na podstawie art. 264 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

 

 


		2022-09-27T15:30:46+0200
	Radosław Legat; UGMM




