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ZAWIADOMIENIE   O   WYNIKU   POSTĘPOWANIA 
Powiat Mławski  reprezentowany przez Zarząd Powiatu Mławskiego,  

zawiadamia o wyniku postępowania z  zastosowaniem procedury trybu 

podstawowego bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy                         

z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz .U.z 2021 r., poz. 1129 

ze zm.) – dalej: ustawa Pzp powyżej 130.000 zł., a poniżej kwot określonych 

w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

na zadanie pn.„  postępowanie pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole 

Szkół Nr 4  w Mławie przy ul. Warszawskiej  44a” objętego dofinansowaniem       

z Programu  Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

i ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ( FRKF) – Ministerstwo 

Sportu i Turystyki. 

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty  

 

Zamawiający dokonał oceny oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się  kryteriami: 

 

Kryterium 
Waga 

kryterium 

Max. ilość punktów jaką może 

uzyskać oferta za dane kryterium 

Cena 60% 60 pkt 

   

Okres gwarancji i  Rękojmia 40% 40pkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Złożona oferta  
Nr  

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres Wykonawcy 

Streszczenie 

spełnienia 

warunków udziału 

w postępowaniu i 

oceny ofert 

 

    Cena  

Punktacja  wg 

kryterium ceny i okresu 

gwaracji 

 

 

1. 

Oferta NR 1 

 Rembud Sp. z o.o. 
Ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 175 

06-300 Przasnysz 

 

                

 

Wykonawca 

spełnia warunki 

udziału w 

postępowaniu, 

oferta nie podlega 

odrzuceniu 

 

Cena  brutto –  

11.194.331,73zł. 

Gwarancja i  

 

Rękojmia 

60 m-cy 

Cena 

  60,00pkt. 

 Gwarancja i 

Rękojmia 

40 pkt. 

Ogółem: - 100pkt. 

 

2. 
Oferta Nr 2  

 JL Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Plac Tadeusza 
Kościuszki 1 
18-400 Łomża 

 

Wykonawca 

spełnia warunki 

udziału w 

postępowaniu, 

oferta nie podlega 

odrzuceniu 

  

Cena  brutto 

12.980,508,09zł. 

Gwarancja i  

 

Rękojmia 

60 m-cy 

 

 

 

 

Cena 51,74  pkt. 

Gwarancja i 

Rękojmia 

40 pkt. 

Ogółem: - 91,74pkt. 

 

 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 

kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta  złożona przez: 

Rembud Sp. z o.o. 
Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 175 

06-300 Przasnysz 

została wybrana na realizację zamówienia  i spełnia: 

-  wszystkie wymagania przedstawione w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz .U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.)  

 - odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ, 

została uznana za najkorzystniejszą cena – 60 pkt i gwarancja i rękojmia 

40 pkt. 

Podpisanie umowy  w terminie zgodnym z art.264 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji  

Warunków zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych „Środki 

ochrony prawnej „      

Zatwierdzam:   
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