Gmina M i ń s k Mazowiecki
ui. Chehnońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP 8222146576

Mińsk Mazowiecki, dnia 26.06.2017r.

Rl.271,1,5.2017

INFORMAOA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZE! OFERTY
NA REALIZAGĘ ZADANIA

„Budowa oświetlenia ulicznego: wzdłuż ul. Warszawskiej w miejscowości Nowe Osiny, od granicy z
miastem; w Cielechowiźnie; ul. Książęca - Stojadła; w sołectwie Chochoł - Tartak"
Na podstawie art, 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U, z 2015r., poz, 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w wyniku przetargu
nieograniczonego na wykonanie przedmiotowego zadania wybrano ofertę złożoną przez:

Eldob
Krzysztof Dobrzyński
ul. Natolin 17
Stara Niedziałka
05-300 Mińsk Mazowiecki

Zaoferowana przez Wykonawcę cena brutto wynosi: 225 090,00 zł
Udzielony okres gwarancji: 60 miesięcy
Termin płatności faktury: 30 dni.
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Na podstawie przyjętych przez
Zamawiającego

kryteriów

oceny

ofert

została

uznana

jako

najkorzystniejsza

i otrzymała spośród wszystkich ważnych ofert najwyższą liczbę 100 punktów.
Ww. oferta jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 7b ustawy z dnia 29

Jan Dąbrowski

stycznia 2004 roku Prawo zamówień pubiicznych (Oz. U, z

ul. Skorzecka 2

2015r. poz, 2164)

08-114 Skórzec

2,

Instalbud
Andrzej Żółkowski
ul. Kolejowa 82 Targówka
05-300 Mińsk Mazowiecki

3.

Eldob
Krzysztof Dobrzyński
ul. Natolin 17
Stara Niedziałka
05-300 Mińsk Mazowiecki

Oferta odrzucona na podstawie artykułu 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2154)

225 090,00

60

30

100 pkt.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

