
Mińsk Mazowiecki, dnia 24.ll.2022 t

R1.271.2.41.t7.2022

Informacja o wyborze oferĘ na realizację zadania pn.

,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziękowizna i Janówn'

w postępowaniu prowadzonym w trybie otwartego Zapytaniaofertowegoo

Zanawiający informuj e, Że na wykonanie ww. zadaniazostil'a wybrana oferta ńożonaptzez

Przemysław Kozłowski _ Przedsiębiorstwo Budowlane ALTA
Wólka Panieńska 25 F

22-400 Zamośó

Cena Wykonawcy brutto wynosi: 3 263 758,27 zł

Zaofercwany dodatkowy okres gwarancji: Zlata

Termin realizacji zamówienia do 31 sierpnia 2023 toku

oferta spełnia wszystkie wymagania Zanawiającego zawafiew zapytaniu ofertowym. Na

podstawie Rozdziałll 14 Zapytania ofertowęgo i przyjętych kryteriów oceny ofert została

uznana jako najkorzystniejsza i ottzymała liczbę 100 punktów.

Lp.
Nazwa (firma) i adres

Wykonawcy

Cęna ofertowa
brutto Clzł1

Łączny okres
swarancii G

Łącznaliczba
punktów

uzyskanych wg.
wzoru K = K(C)

+ K(c)

Liczbapunktów
uzyskanych w
ww. kryterium

Liczbapunktów
uzyskanych w
ww. lcyterium

1.
INZYNIERIA POLSKA SP. Z O.O.

ul. Domaniewska4T /10
02-67Ż Warszawa

Oferta odrzucona

2.

Przemysław Kozłowski _
Przedsiębiorstwo Budowlane

ALTA
Wólka Panieńska 25 F

22-400 ZanośÓ

3 Ż63 758,27 84 miesiące
100

60 40

3
INSTALNIKA Sp. z o.o. Aleja Gen.
Chruściela t06l4 00_910 Warszawa

5 698 590,00 84 miesiące
74,36

34,36 40

4.
BUDOI NSTAL Piotr Kryszczuk

ul. Elizy Orzeszkowej 37
07_100 Węgrów

4 855 022,29 84 miesiące
90,33

40,33 40



5.

ZakJad Budowy i Eksploatacji
U rządzeil, Wodociągowo _

Kanalizacyjnych Sp. z o,o.
Miętne, ul. Garwolińska 3

08-400 Garwolin

Oferta odrzucona

6.

R.D.B - Roboty Drogowe i
Brukarskie Mirosław Krysiuk

ul. Konstytucji3-go Maja 8 lok.
u-14

05-300 Mińsk Mazowiecki

3 769 003,27 84 miesiące

9r,96

51,96 40

7

Przedsiębiorstwo Inzynierii
Sanitamej MK-INSTAL s.c.

ul. Warszawska 146/8
05-300 Mińsk Mazowiecki

Oferta odrzucona

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawuta zgodnie z kozdziałęm

15 ust. 1. tj. w terminie nie krótszym niŻ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze

naj korzystniej szej oferty.

Zamawiaj ący po daj e następuj ące uzas adni eni a o drzuce nia trzech o fert :

Uzasadnienie faktyczne :

1. Zanawiający w dniu 21 .II.2022 r. wezwał Wykonawcę INZYNIERIA POLSKA SP. Z

o.o. z siedzibą w Warszawie do uzupełnienia oferty o dokumenty potwierdzające spełnienie

warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy oraz

warunku dotyczącego doświadczenią zdolności techniczrej lub zawodowej. Wykonawca

nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego w konsekwencji czego oferta

Wykonawcy podlega odrzuceniu.

2. ZamawiĄący w dniu 21.1l.2022 r. zwrócił się z do Wykonawcy Zakład Budowy i

EksploatacjiUruądzei Wodociągowo_Kanalizacyjnych Sp. z o.o. zptośbą o wyjaśnienia

dotyczące treści ńoŻonej oferty. Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie

Zarnawiającegoo nie usunął tym samym jego wątpliwości, co do treści oferty, wobec

czego Zamawiający uznał treśó oferty za niezgodną z warunkami zamówienia, w

konsekwencji czego oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

3. Wykonawca Przedsiębiorstwo In:Żynierii Sanitarnej MK_INSTAL s.c. z siedzibą w

Mińsku Mazowieckim złoŻył ofertę, w skład której nie dołączył kosztorysu na budowę

ptzyłączy kanalizacji sanitarnej, co spowodowało, Że oferta nie była zgodna z

wymaganiamiZanawiającegozavłartymiwzapytaniuofertowym.



Uzasadnienie prawne:

1. Zgodnie z rozdziałem 18 ust. l pkt 2 Zamavłiający odtzuca ofertę Wykonawcy

zptzedmiotowego postępowania jezeli została złoŻona ptzez Wykonawcę

podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niespełniającego warunków udziału w

postępowaniu, lub który nie ńoŻyl w przewidzianym terminie oświadczenia,

potwierdzającego brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w

postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń.

2. Zgodnie z rozdziałem 18 ust. 1 pkt 3 Zamavńający odrzuca ofertę Wykonawcy

zptzedmiotowego postępowania jeŻeli jej treśó jest niezgodna z warunkami

zamówienia.

3" Zgodnie z rczdziałem 18 ust. 1 pkt 3 Zarnawiający odrzuca ofertę Wykonawcy

z przedmiotowego postępowania jeŻeli jej treśó jest niezgodna z warunkami

zamówienia.

Piechoskt


