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Informacj a o wyborze oferty najkorrystniejszej

Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie otwartego zapylania ofertowego zgodnie z

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na

lata2014_2020,, dlazadania pn.: ,,Pełnienie fimkcji inspektoranadzotv inwestorskiego nad

rea|izacją zadania ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w

Gminie Mińsk Mazowiecki''

Na podstawie rozdziału 14 - Informacje o zakoirczeniu postępowania ust. I i2, Zarnawiający

informuj e, iŻ na r ealizacj ę ww. zadania zo stała wybrana ofęrta złoŻona ptzez;

InsĘtut Doradztwa Europejskiego - Innowacja s.c.

ul. olsztyńska 18/1

3I-5I7 Kraków

Cena oferty brutto wynosi: 19 037,94 zł

Termin r ea|izacji zamówienia :

Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy

Zakończęnie: do czasu zakoficzenia montazów instalacji w ramach zadania otaz

spotządzenia wszelkich dokumentacji zwiryanej z odbiorami zgodnie z wymogami

przewidzianymi dla zadania tj. zakonczenie następuje z dniem podpisania bez uwag

protokołu odbioru końcowego prac objętych umową z Wykonawcą robót, lecz nie później

niz do dnia 3I puŹdziemika}l2l roku. W przypadku wydłuzenia się okresu wykonywania

robótptzez Wykonawcę robót budowlanych termin ulega przedlużeniu o wymagany czas

zgodnie z ustaleniami.

oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w zapytaniu ofertowym. Na

podstawie przyjętych kryteriów oceny ofęrt zostałauznana jako najkorzystniejsza i otrzpała

liczbę 100 punktów. oferta jest najkorzystniejsza w rozumieniurczdziału 13 ust. 2 zapytania

ofertowego.
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Lp.
Nazwa (firma) i adres

Wykonawcy
Cena brutto:

Liczba punktów uzyskanych przez
daną ofertę w kryterium: 

''cena
oferty brutto"

1 InĄnieria Ireneusz Nowicki
ul. Sienkiewicza43l14
08-1 10 Siedlce

5Ż 750,00 zł 36,09 pkt

2 Inst5rtut Doradztwa

Europejskiego - Innowacja s.c.

ul' olsztyńska 18/1

3I-5I7 Kraków

19 037,94 zł 100 pkt

J Eko-Proj ekt Joanna Czamęcka
ul. Nieznanego Zołnierza 4|l2
77-400 ZŁotów

48125,00 zł 39,55 pkt
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