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Mława, dnia 19.05.2022 r

lnformacja po wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępo\\allia o udzielenie zamólvienia prolvadzonego w trybie podstar,vorvr-nr tlez
rlegocjacji o rvartości nieprzekraczająccj progórv unijn,vch. o jakiclr stanorł,i arl. 3 ustau1, Pzp. na,.

^,Ztłkup u)raz z tlłlstavq emulsji usfaltotllei hationowej sxyhkorozpadou,ej do bieżqces7o utr4ymania
dróg pmuiutotłych na terenie powiatu młalushiego"

Działając na podstarvie ań. 253 ust. 1 pk1 l ustalłl_y z dnia l l rł,rześrria 2019 r. - Prarro zamólł,ień
publiczn1,-ch (Dz. IJ. z 2021 r. poz. lI29 r. zc zm." dalel ..PZP")_ inforrłuię o dokonanitt rvl-boru
naj korą-stnl ej sz ej ofertv zło żoncj przez Wvkonawc ę :

Oferla oznaczona nt noż" zlażona przęz,.

COLAS PoLSx-Ą SP. Z o.o.
62 , 07() Palędzie ul. Norva 49

Dane rv}.brarroj ofert}..

Wartość netto: 2.599,Wzl lt

Podatek \ĄT 23o/o - 599,77 zl

\Yartość brutto: 3.196,77 zl l t

,lit;w,nie bnlto zło\,ch lrzy !l,sillgg 3to dńcwięcdżes,itłt sześc 77 l0() za l ronę

StałY uDust cenowY - 3.00olo

Liczba uzyskanych punktów: 100,00

Zestawienie punktacji przy znanej poszczególnpn ofertom



uzasadnienie:

Wr'foronu oferta spełrria wsz1,,stkic,rvrłnagania zanarr.iajacego określone n trcścl srvz. Ofcrta zgodnlez knteriami ocerr' ofert 
- 
rrz'skaia ńjkorzl,stni.l.ą, u-iiu,i. ,". rvl,szczególrrionr.ch kn.teriach(najivl'zszą ilość Punktórv). ofe'ita najkorzr stniejsza w rózurnieIriu art. 239 ust. 2 pzp.

l Działając na Podstarvie art. 226 ust- t pkt ó Llsta$n, pzp. Zamawiający. infornru.je. ze rvprorvadzon''m postępowaniu odrzucono ofcr-tę BITLNOVA SP Z o.o.:01 * 9t9 Warszarr.a ul.WÓlczviska 237 - Zamarvia-jącY odrzuca ofertę rvl,konawcv- jezcli rrie została sporządzorra lub
Przekazatra rv sPosób zgodn1 Z l\-\maganiami technicznr,mi oraz organizacljnlłni sporzadzania lubprzekaz,rvania ofert prz}" ttzl,ciu środkoił. konlunikacji eleklroniczrlej określonvnl i przezzamarviajacego, oferta 1irn1 BITUI'{OVA SP. Z o.o. nię,ostała podpisana źadnrm z dopuszczołrrchpodpisórv ęlcktronicznvclr

2 Podpisanic umor,v,v nrozlirvc, będzie po dopelnieniu i,vszelkich formalnosci, Mieisce i ternlinpodpisania umo\\.\-zostaną uzgodnione z wl.łoniónl.n *.r,t o*o.ą.
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