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Mińsk Mazowiecki, dnia 2 września 2020 roku. 

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania pn. 
,,Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Lotniczej w miejscowości Janów" 

Na podstawie art. 92 ust. I pkt 1 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 Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 28 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

Partner: 
AL TOR Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 28 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Na podstawie przyjętych 
kryteriów oceny ofert została uznana jako najkorzystniejsza i otrzymała liczbę 100 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 

gwarancji prawidłowo 

Nazwa ( firma) i adres liczba punktów wystawionej faktury Łączna Lp. wykonawcy uzyskanych przez liczba punktów I iczba 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" 
Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid 
„Czystość" Spółka Jawna 165 215,51 21 3 lata 30 dni 

I ul. Sławkowska 22 92,56 pkt 

05-200 Wołomin 52,56 pkt 30 pkt IO pkt 

Konsorcjum firm: 
Przedsiębiorstwo Budowy 144 716,14 zł 3 lata 30 dni 
Dróg i Mostów Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 28 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

2 - Lider, Pełnomocnik 100 pkt 

ALTOR Sp. z o.o. 60 pkt 30 pkt IO pkt 
ul. Kolejowa 28 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
- Partner 



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 gwaranci i" wystawionej faktury" 

FEDRO Sp. z o.o. 162 925,37 zł 3 lata 30 dni 
3 ul. Kolejowa I 93,29 pkt 

08-445 Osieck 53,29 pkt 30 pkt 10 pkt 

Konsorcjum firm: 
F.H.U „BRUK-BUD" 
Piotr Skoczek 176 271,58 zł 3 lata 30 dni 
Pogorzel ul. Świerkowa 31 

4 
05-430 Celestynów - Lider 

89,26 pkt Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych w Otwocku 
Sp. z o.o. 49,26 pkt 30 pkt 10 pkt 
Pogorzel, ul. Świerkowa 31 
05-430 Celestynów - Partner 

PHUTOWEMO 
179 666,90 zł 3 lata 30 dni 

5 
Monika Szczygieł 

88,33 pkt ul. Żeromskiego 73k 
05-400 Otwock 48,33 pkt 30 pkt 10 pkt 


