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Mińsk Mazowiecki, dnia 26 czerwca 2020 roku. 

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania pn. 
,,Budowa chodników dla pieszych na terenie gminy Mińsk Mazowiecki" 

Na podstawie art. 92 ust. I pkt I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwaną dalej Pzp) Zamawiający informuje, że w wyniku 
przetargu nieograniczonego na wykonanie ww. zadania została wybrana oferta złożona przez: 

Konsorcjum firm: 
Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 

„EL-M" Marcin Mróz 
ul. Leśna 3 
08-330 Kosów Lacki 

Partner: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 
„MADO" Andrzej Mróz 
ul. Leśna 3 
08-330 Kosów Lacki 

Cena oferenta brutto wynosi: 208 977 ,00zl 
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Na podstawie przyjętych 
kryteriów oceny ofert została uznana jako najkorzystniejsza i otrzymała liczbę I 00 punktów. Oferta 
jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. I pkt 2) ustawy Pzp umowa w 
sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
Informacja o złożonych ofertach wraz z przyznaną punktacją: 

Cena brutto oferty poza cenowe kryteria oceny ofert 

Dodatkowy okres Termin płatności 
prawidłowo 

liczba punktów gwarancji wystawionej faktury Nazwa (firma) i adres Łączna Lp. wykonawcy uzyskanych przez liczba punktów liczba punktów punktacja daną ofertę w uzyskanych przez uzyskanych przez 
kryterium „Cena daną ofertę w daną ofertę w 

brutto oferty" kryterium kryterium „Termin 
„Dodatkowy płatności prawidłowo 

okres gwarancji" wystawionej faktury" 
375 456,37zł 

EL-System Piotr Popko ( cena po poprawie 3 lata 30 dni omyłek o których mowa 

I ul. Sybiraków 22/22 w art. 87 ust. 2 ustawy 73,40 pkt 
Pzp) 

I 8-400 Łomża 
33,40 pkt 30 pkt I0pkt 

Zakład Produkcyjno- 262 946,90zł 
Usługowy „BAGIŃSKI" (cena po poprawie 3 lata 30 dni omyłek o których mowa 

Jarosław Bagiński w a,1. 87 ust. 2 ustawy 

2 Pzp) 87,68pkt Aleksandra Bagińska 
ul. Polna la 47,68pkt 30 pkt l0pkt 
07-100 Węgrów 



Cena brutto oferty poza cenowe kryteria oceny ofert 

Dodatkowy okres 
Termin płatności 

prawidłowo 
liczba punktów 

gwarancji wystawionej faktury 
Nazwa (firma) i adres Łączna 

Lp. wykonawcy uzyskanych przez liczba punktów liczba punktów punktacja 
daną ofertę w uzyskanych przez uzyskanych przez 

kryterium „Cena daną ofertę w daną ofertę w 
brutto oferty" kryterium kryterium „Termin 

„Dodatkowy płatności prawidłowo 
ok.res gwarancji" wystawionej faktury" 

Konsorcjum firm: 
Lider: Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe „EL- 

208 977,00zł 3 lata 30 dni M" Marcin Mróz 
ul. Leśna 3 

3 08-330 Kosów Lacki 100pkt 
Partner: Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe 
„MADO" Andrzej Mróz 60 pkt 30 pkt I0pkt 
ul. Leśna 3 
08-330 Kosów Lacki 

INSTALBUD Żółkowscy 242 642,06zł 
(cena po poprawie 

sp. k omyłek o których mowa 2 lata 30 dni 
4 ul. Kolejowa 82 w art. 87 ust. 2 ustawy 81,68 pkt Pzp) 

Targówka 
05-300 Mińsk Mazowiecki 5 l,68zł 20 pkt IO pkt 

ELVOT Bogdan Uziębło 254 586,00 zł 

Energetyka i Oświetlenie 
( cena po poprawie 

3 lata 30 dni omyłek o których mowa 

5 ul. Szklarniowa 50 w a11. 87 ust. 2 ustawy 89,25 pkt Pzp) 

05-077 warszawa-Wesoła 
49,25 pkt 30 pkt IO pkt 


