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Gmina Mińsk Mazowiecki 

ul. J. Chełmońskiego 14 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Mińsk Mazowiecki, dnia 13 kwietnia 2021 roku 

RI.271.1.25.2020 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych  

w Gminie Mińsk Mazowiecki” w części A „Wymiana urządzeń grzewczych na instalację na gaz 

płynny, gaz ziemny i olej opałowy” 

 

Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019r. poz. 1843) w związku z art. 90 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020) Zamawiający 

informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie ww. zadania została wybrana 

oferta złożona przez:  

 

BUDMAR s. c. 

ul. Partyzantów 14c 

05-071 Sulejówek 

 

Cena oferty brutto wynosi: 968 600,00 zł 

Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury: 30 dni 

 

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Na podstawie przyjętych 

kryteriów oceny ofert oraz w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy Pzp została uznana jako 

najkorzystniejsza i otrzymała liczbę 100 punktów. 

Jednocześnie Zamawiający informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp umowa  

w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
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Informacja o pozostałych złożonych ofertach: 

Lp. 
Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Cena brutto 

Termin płatności 

prawidłowo 

wystawionej 

faktury w dniach 

Łączna punktacja 

K1 – liczba 

punktów 

uzyskanych 

przez daną 

ofertę w 

kryterium 

„cena oferty 

brutto” 

K2 – liczba 

punktów 

uzyskanych przez 

daną ofertę w 

kryterium „termin 

płatności 

prawidłowo 

wystawionej 

faktury” 

1 ASH Remigiusz Skowroński 

ul. Słowackiego 20a 

07-417 Ostrołęka 

1 115000,00 zł 30 dni 
92,12 pkt 

52,12 pkt 40 pkt 

2 Ekologika Sp. z o.o. 

ul. Polna 6 

21-560 Rzeczyca 

1 476 533,98 zł 30 dni 
79,36 pkt 

39,36 pkt 40 pkt 

3 

SUNGRANT Sp z o.o. 

ul. Ciesielska 2/23 

15-542 Białystok 
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a  ustawy 

Prawo zamówień publicznych 
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BUDMAR s. c. 

ul. Partyzantów 14c 

05-071 Sulejówek 

 

968 600,00 zł 30 dni 

100 pkt 

60 pkt 40 pkt 

 

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż nie wykluczył z postępowania żadnego 

Wykonawcy. 

 

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert 

Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu odrzucono oferty Wykonawców: 

1) SUNGRANT Sp z o.o. ul. Ciesielska 2/23 15-542 Białystok 

 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 89 ust. 7a ustawy Prawo zamówień publicznych 
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Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający pismem o sygnaturze RI.271.1.25.2020 z dnia 15.03.2021 r. zwrócił się z wnioskiem 

do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni, wraz  

z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium. Zamawiający nadmienił, iż przedłużenie terminu 

związania ofertą, jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium 

albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium obejmującego przedłużony okres 

związania ofertą, pod rygorem bezskuteczności złożonego oświadczenia. Ww. Wykonawca nie 

odpowiedział na wniosek Zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą co skutkuje 

odrzuceniem oferty. 

 

Pouczenie: 

Od powyższego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z zapisami zawartymi  

w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
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