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Miastków Kościelny, dnia 02.06.2014roku  

 
 
I.271.6.2014 
 
 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2013 roku  poz. 907 z późn. zmianami). 

 

1. Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny 
działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. poz. 907 z 2013 r. z późn. zm.), 
informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:.  

  
„Zagospodarowanie centrum miejscowości Miastków Kościelny” 

Łącznie etap I,II,III 
 
Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy: 

  

KKAANN  ––  SSTTYYLL    

AAggnniieesszzkkaa  KKaanniiaa  

MMoosszzcczzaannkkaa7744FF  

0088--550000  RRyykkii  
 
Cena oferty: 
-  brutto:  687 396,55 zł. 
 
Komisja Przetargowa wybrała ofertę   FFiirrmmyy  KKAANN––SSTTYYLL  AAggnniieesszzkkaa  KKaanniiaa  

MMoosszzcczzaannkkaa7744FF,,  0088--550000  RRyykkii, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert 
złożonych i niepodlegających odrzuceniu.  

 

Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się  
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji: 
Cena - 100 pkt. 
Łączna suma punktów - 100 
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W postępowaniu przetargowym na wykonanie w/w zadania, ofertę 
złożyły jeszcze poniższe firmy: 
 
  

11..  FF..HH..UU..  BBRRUUKK--BBUUDD    

PPiioottrr  SSkkoocczzeekk  

PPooggoorrzzeell,,  uull..  ŚŚwwiieerrkkoowwaa  3311  

0055--443300  CCeelleessttyynnóóww  

  
 

Cena oferty: 
-  brutto: 781 898,26 zł.        

 
Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie 
podlegała odrzuceniu. 
Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się  
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji: 
Cena –  87,91   pkt. 
Łączna suma punktów –87,91 . 
 
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych 
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone 
żadne oferty.  
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych 
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni 
żadni wykonawcy.  
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego 
zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2013 roku, poz. 907). 
         
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
 

1. Wszyscy uczestnicy  
postępowania 

2. a/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


