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Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na „Przebudowie drogi
gminnej nr 270196W, tj. ul. Pogorzelskiej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+774,00 w
ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna,
Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej
do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka”.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwaną dalej Pzp, zamawiający – Gmina Celestynów informuje, że na
podstawie oceny ważnych ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonego w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zamawiający wybrał ofertę EL-MAD Firma Wielobranżowa

Paweł Mądry, ul. Żurawinowa 52,

Zabieżki 05-430 Celestynów jako najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnych i nie podlegających
odrzuceniu złożonych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego przez wykonawców, którzy
nie zostali wykluczeni z postępowania.
Wybrany wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę zgodną
z wymogami wskazanymi w SIWZ. Oferta wybranego wykonawcy uzyskała najwyższą łączną liczbę
punktów spośród ofert podlegających ocenie punktowej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ.
Jednocześnie zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty.

Zamawiający przedstawia ocenę złożonych ofert.

Numer
oferty

16

18

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz
adres wykonawcy
EL-MAD Firma Wielobranżowa
Paweł Mądry
Ul. Żurawinowa 52, Zabieżki
05-430 Celestynów
F.H.U. BRUK-BUD
Piotr Skoczek
Pogorzel, ul. Świerkowa 31
05-430 Celestynów
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19

TOMIRAF s.c.
M.Tomaszewski R.Tomaszewski
ul. Wspólna 42, Glina
05-430 Celestynów

79,10

2

81,10

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie zgodnie z postanowieniami art. 94
ust. 2 pkt 3 a) PZP.

Wójt Gminy Celestynów
/-/ Witold Kwiatkowski

