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ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
 
ZAMAWIAJĄCY 
POWIAT MŁAWSKI 
Ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława 
reprezentowany przez  ZARZĄD POWIATU MŁAWSKIEGO  
 
REGON: 130377735    NIP: 569-176-00-40 
tel.: (23) 654 34 09, 655 29 00  
REGON: 013269344 NIP: 125-09-40-609 
 
Strona internetowa: https://powiatmlawski.pl  
Biuletyn Informacji publicznej: https://bip.powiatmlawski.pl 
Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiatmlawski.pl 

 
Powiat Mławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Mławskiego, zgodnie z art. 

267 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 
1129 ze zm.), zawiadamia o wyniku postępowania na zadanie  pn. 
Modernizacja poziomej osnowy szczegółowej z zespołami znaków ściennych 
dwufunkcyjnych  do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH dla 
terenu gminy Szydłowo. 

 
Do przeprowadzenia postępowania zastosowano procedurę trybu podstawowego bez 
negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.) – powyżej 130 000 zł., a poniżej 
kwot określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.  
 
W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę. 
Zamawiający dokonał oceny oferty niepodlegającej odrzuceniu, zakwalifikowano  złożoną 
ofertę . 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty 
zamawiający kierował się kryteriami: 
 

Lp KRYTERIUM WAGA Punktacja 

1. Cena (koszt) 

 

60 % maks – 60 pkt 

2. Doświadczenie zawodowe kierownika roboty 40 % maks – 40 pkt 

 Razem 100 % maks – 100 pkt 
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Złożone oferty to:  
 

Lp 
Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres Wykonawcy 

Streszczenie 
spełnienia 

warunków udziału w 
postępowaniu i 

oceny ofert 

Cena brutto za 
wykonanie całości 

zamówienia [zł] 

Punktacja wg kryterium 
ceny i doświadczenia 

zawodowego kierownika 
roboty 

1 Oferta nr 1 
 
OPEGIEKA Sp. z o.o. 
Al. Tysiąclecia 11 
82-300 Elbląg 

Wykonawca 
spełnia warunki 

udziału w 
postępowaniu, 

oferta nie podlega 
odrzuceniu 

198 030,00 

1. Cena 
60.00 pkt 

2. Doświadczenie 
40.00 pkt 

Ogółem: 

100.00 pkt 

 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów 

oceny ofert ustalono, że oferta nr 1  złożona przez: 

 

OPEGIEKA Sp. z o.o. 
Al. Tysiąclecia 11 
82-300 Elbląg 

 
spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) oraz odpowiada wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w SWZ, a tym samym 
 

uznano ją za najkorzystniejszą i została wybrana do realizacji zamówienia. 

 
Podpisanie umowy, w związku ze złożeniem  i akceptacją jednej oferty (art. 308 ust.2 i 
art.308 ust.3 pkt.1 lit.a ustawy Prawo zamówień publicznych)   nastąpi niezwłocznie po 
wniesieniu przez Oferenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 
ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.  
 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji Warunków 
Zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”  
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