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Sadowne, I czerwcaZ\2l r

Protokół z przeprowadzonego rvyboru ofert
w postępowaniu ,,ModernŁacja budynku świetlicy wiejskiej w ociętem''

Skład Komisji:
1' Waldemar Cytan- Wójt Gminy Sadowne
2.Krzysztof Królikowski - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
3.Katarzyna Wiechowska - Inspektor ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych

Zaproszenię do składania ofert zostało opublikowane; 2I.05.202I r' w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Sadowne (www.bip. sadowne.pl)
Do upływu terminu składania ofert, d. do dnia 0I .06.202I r. do godz' 1 200, wpłynęło 5 ofert.

Wykaz Wykonaw ców, którzy złoży|i oferty :

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Datazłożenia
oferty

Ofertowana
kwota brutto

1

Zakład Usługowo- Produkcyjny

,,GIMEX" Jacenty Jaczewski
ul. Białostocka47
07-200 Wyszków

31.05.2021r 37 884 zł

2.

HANDEL, IMPORT-EXPORT
USŁUGI oGoLNoBUDoWLANE
Iłzysztof Kaczorowski
ul. Małkińska8}
07-300 ostrów Mazowiecka

0L06.2021r. 32 7I8 zł

J

INSTAL-G-SYSTEM
Gtzegorz Gałązka
Topór 99
07-104 Stoczek

01.06.2021r. 23 370 zł

4
Firma,,NOSTEG-S"
Zbigniew Durda
ul. Stawowa 17

07-130 Łochów

01.06.2021r. 40 002,34 zł

5

METALKON
Piotr Jabłonka
orzełek27B
01-140 Sadowne

01.06.2021r. 30 800 zł



Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oŚwiadczyli, Że nie podlegają

wykluczeniu oruz:
a) posiadają uprawnięnia do wykonywania określonej działalności lub czynnoŚci, jeŻe|i

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadająwiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego analizy ofert w cęlu realizacji zamówienia

wyłoniono firmę:
INSTAL-G-SYSTEM Grzegorz Gałązka

Topór 99, 07 -l04 Stoczek

Cena za rcalizację przedmiotu zamówieni a: 23 37 0 zł
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.08.2021 r.

Uzasadnienie wyboru:
Kryterium oceny ofert stanowiła cena (100%).

Wybrana ofęrta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w zapytaniu

o ferto wym or az zaw ięr a najkor zystni ej s zą c enę.
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