
Gmina Mińsk Mazowiecki 
ul. Chełmońskiego .14 . 

05-300 Mińsk Mazowiecki 
NIP 8222146576 

RI.271.1.21.2020 

Mińsk Mazowiecki, dnia 27 listopada 2020 roku. 

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania pn. 
„Wykonanie nakładek bitumicznych na wybranych odcinkach dróg należących 

do Gminy Mińsk Mazowiecki" 

Na podstawie art. 92 ust. 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 
rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego: 

I. nu wykonanie Cześć A zadania pn. ,,Utwardzenia ulicy Krótkiej w Wólce Mińskiej" 
została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę 

PHU TOWEMO Monika Szczygieł 
ul. Żeromskiego 73k 

05-400 Otwock 

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. 1 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. 

Ponadto Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni 
żadni Wykonawcy ani nie zostały odrzucone żadne 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 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" 

BENEVENTO Sp. z o. o. 69 584, 18 zł 3 lata 30 dni 
I ul. Nowogrodzka 50/515 64,55pkt 

00-695 Warszawa 24,55pkt 30 pkt 10 pkt 

Konsorcjum firm: 
Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów Sp. z o.o. 63 652,S0zł 3 lata :rn dni 
ul. Kolejowa 28 
0)-300 Mińsk Mazowiecki 

2 - Lider, Pełnomocnik 66,84pkt 

AL TOR Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 28 26,84pkt 30 pkt 10 pkt 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
- Partner 

PHUTOWEMO 28 474,S0zl 3 lata 30 dni 
3 

Monika Szczygieł 
lO0pkt 

ul. Żeromskiego 73k 
05-400 Otwock 60pkt 30 pkt 10 pkt 

Il. na wykonanie Część B zadania pn. ,,Budowa nawierzchni asfaltowej na ul. 
Ogrodowej w Nowych Osinach" została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę 

PHU TOWEMO Monika Szczygieł 
ul. Żeromskiego 73k 

05-400 Otwock 

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. 1 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. 

· Ponadto Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni 
żadni Wykonawcy a.ni nie zostały odrzucone żadne oferty. 



Informacja o złożonych ofertach wraz z przyznaną punktacją: 
Cena brutto poza cenowe kryteria oceny ofert oferty 

Dodatkowy okres Termin płatności 
prawidłowo 

Nazwa (firma) i adres liczba punktów 
gwarancji wystawionej faktury 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" 

BENEVENTO Sp. z o. o. 196 111,20zł 3 lata 30 dni 
I ul. Nowogrodzka 50/515 79,36pkt 

00-695 Warszawa 39,36pkt 30 pkt 10 pkt 

Konsorcjum firm: 
Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów Sp. z o.o. 172 544,40zł 3 lata 30 dni 
ul. Kolejowa 28 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

84,74pkt 2 - Lider, Pełnomocnik 
AL TOR Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 28 44,74pkt 30 pkt 10 pkt 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
- Partner 

PHUTOWEMO 128 658,00zł 3 lata 30 dni 
3 

Monika Szczygieł 
lO0pkt ul. Żeromskiego 73k 

05-400 Otwock 60 pkt 30 pkt 10 pkt 


