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Skrwilno, dnia 26 listopada 2021 roku 

 

RI.271.20.2021.AS 

STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Numer sprawy: RI.271.20.2021.AS  

Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu na cele publiczne w centrum miejscowości Okalewo. 

Dofinansowanie operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe 

usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 

 

1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w 

prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez 

Wykonawcę: HALTOM SPORT Tomasz Tylicki, ul. Jasna 1A, 06-500 Mława za cenę brutto: 

467.400,00 zł. 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą, która spełnia wszystkie warunki 

udziału w postępowaniu. Uzyskała największą liczbę punktów – 100, na podstawie przyjętych kryteriów 

oceny ofert, określonych w SWZ.  

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 239 Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres wykonawcy 

Kryteria 

Cena brutto 

(zł) 

Okres 

gwarancji 

(m-ce) 

1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe TYMBUD  

Wojciech Szwech 

ul. Dębowa 37 

09-400 Maszewo Duże 

 

576.747,00 

 

60 

2.  

P.P.H.U. KOST-BET 

Grzegorz Kostrzewski 

 

ul. Reymonta 9 

09-135 Siemiątkowo 

 

540.990,90 

 

60 

3.  
Zakład Budowlany MELBUD 

Henryk Lech Mamrzyński 

ul. Włocławska 23 

87-817 Bobrowniki 

 

498.338,44 

 

60 

4.  
Bar-Tech  

Bartosz Pawłowski 

Rusinowo 49 

87-500 Rypin 

 

498.150,00 

 

60 

5.  
HALTOM SPORT 

Tomasz Tylicki 

ul. Jasna 1A 

06-500 Mława 

 

467.400,00 

 

60 
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Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Nr 

oferty 

Liczba pkt. w kryterium: 

Cena (C) 

Liczba pkt. w kryterium: 

Gwarancja jakości(G) 

Łączna liczba punktów 

(P = Cx60%+Gx40%) 

1.  81,04 100 88,62 

2.  86,40 100 91,84 

3.  93,79 100 96,27 

4.  93,82 100 96,29 

5.  100 100 100 

 

2. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,  

że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 

3. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po 

dopełnieniu wszelkich formalności, w terminie określonym w art. 308 ust. 2 Prawa zamówień publicznych.  

 

Środki ochrony prawnej 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawa 

zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Prawa 

zamówień publicznych.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Prawa zamówień publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 

dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Prawa zamówień publicznych. 

4. Terminy wniesienia odwołania, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi 

unijne,  

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia 

oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej" ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z 

późn. zm.). 

 

 

 

 

____________________________________ 

Kierownik Zamawiającego 
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