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Zp.l9.20 18 Somianka, dnia 26 czerwca 2018r. 

ZA WIADOMIENIE 0 WYBORZE 


OFERTY 

z dnia 12 czerwca 

kwoty 30 000 euro 

publicznych (Dz. U. z 

121Kf14 W6jta 

wyrazonq w zlotych r6wnowartosci 

stycznia 2004 r. Prawo zam6wien 

"ustawa PZP" oraz Zarzq.dzenia Nr 

2014 roku w sprawie 

zapytania ofertowego 

Regulaminu udzielania 0 szacunkowej 

30000 euro w nazwq: "Utworzenie strery aktywnosci 
w miejscowosci Somianka wsp6lfinansowanego przy pomocy srodk6w 
z hudzetu Wojew6dztwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Solectw 2018" oraz zadanie pn. "Utworzenie strery aktywnosci 
w miejscowosci Wiel'ltki wsp6lfinansowanego przy pomocy 
z hudzetu Wojew6dztwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Solectw 2018". 
W przedmiotowym wplynyty 2 oferty. 

Wyboru Wykonawcy dokonano na podstawie kryterium oceny ofert zawartych w 

ofertowym . 
.,----,------------------------------------~----------------, 

Lp. Nazwa Firmy Kryt. calkowita 

cena brutto 

-100 pkt 

1. z 0.0. 100 pkt 

ul. Wyszyftskiego 60A 

P6ltorak oferta odrzucona 

ul. 

" Unvorzenie 
oraz " Unvorzenie w 

WstJot/WOJ1S01war,rycnprzy pomocy srodk6w z budzetu Wn.iow,nn7.fwn 

W ramach" Instrumentu Salcenv MAZOWSZE 2018" 

http:Zp.l9.20


Uzasadnienie odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy z postttpowania: 

Oferta nr 2 Argon Klaudiusz P6horak, ul. Grunwaldzka 121186,37-700 Przemysl 

Wykonawca w zalqczniku nr 2 - formularz cenowy wskazal sprzyt do cwiczen oraz 

wyposatenie plac6w zabaw, kt6re nie spelnia wymagan okreslonych w zapytaniu ofertowych . 

Oferta odrzucona. Wykonawca zostal wykluczony z postypowania. 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w postttpowaniu: 

Zamawiajqcy informujy, ze wybrano jako najkorzystniejszq oferty w postypowaniu - oferty nr 

1 zlozonq przez firmy MAGIC GARDEN Sp. z 0.0., ul. Wyszynskiego 60A, 88 - 170 Pakosc. 

Wybrana oferta spelnia warunki formalne i merytoryczne udzialu w postypowaniu oraz 

uzyskala najwiykszq liczby punkt6w (100 pkt.) w oparciu 0 kryterium wskazane w zapytaniu 

ofertowym. Oferta Wykonawcy nie przekracza mozliwosci ani zamierzen finansowych 

Zamawiajqcego. 

Zadanie realizowane w ramach proj ek/u 
., Utlvorzenie s/re'/y aktywnosci w miejscowosei Somianka - Pareele " 

oraz " Utlvorzenie stre./Y aktywnosci w miejscowosci Wielq/ki Rosoeha/e" 
wsp6ljinansowanyeh przy pomocy srodk6w z budze/u Wojew6dztlva Mazowieekiego 

IV ramach " Mazowieekiego Ins/rumen/II Aktywizaeji Saleetlv MAZOWSZE 2018 " 


