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Miastków Kościelny, dnia 29.01.2013roku  

 
 
IZP. 271.20.2012 
 
 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2010 roku  Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami). 

 

Wójt Gminy Miastków Kościelny reprezentujący Gminę Miastków Kościelny działając na podstawie 
art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.),  informuje, że w trybie przetargu 
nieograniczonego, przedmiot zamówienia:.  

ŚŚwwiiaaddcczzeenniiee  uussłłuuggii  ssttaałłeeggoo  ddoossttęęppuu  ddoo  IInntteerrnneettuu  

ww  rraammaacchh  rreeaalliizzaaccjjii  pprroojjeekkttuu  ppnn..::    ““IInntteerrnneett  ddllaa  mmiieesszzkkaańńccóóww  GGmmiinnyy  MMiiaassttkkóóww  KKoośścciieellnnyy  

wwyykklluucczzoonnyycchh  ccyyffrroowwoo””  
w ramach Działania 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e –Inclusion”, osi priorytetowej 8. “Społeczeństwo 
informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

 
Komisja Przetargowa wybrała ofertę firmy: 
PPHU „OBELISK” 
Tomasz Orłowski 
ul. Narbutta 6 
05-250 Radzymin 
 
Cena oferty: 
-  brutto:  112 382,64 zł. 
 
Komisja Przetargowa wybrała ofertę  firmy: PPHU „OBELISK” Tomasz Orłowski ul. Narbutta 6, 05-
250 Radzymin, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą, spośród ofert złożonych i niepodlegających 
odrzuceniu.  
 
Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się  
w SIWZ udzieliła w/w ofercie następującej punktacji: 
Cena - 100 pkt. 
Łączna suma punktów – 100 
 
W postępowaniu przetargowym na wykonanie w/w zadania, ofertę zgodną ze SIWZ 
złożyła poniższa  firma: 
  

1. F.H.U. „DIAMENT” Dorota Bukalska 
Ul. Traugutta 2/4 
42-200 Częstochowa  

 
Cena oferty: 
-  brutto:  145 681,20 zł.        

 
Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała 
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odrzuceniu. 
Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w 
ofercie następującej punktacji: 
Cena –  77,14 pkt. 
Łączna suma punktów – 77,14. 
 

2. NET-ARN Sp. z o.o. 
ul. Stacyjna 59 
08-400 Garwolin 

 
Cena oferty: 

-  brutto:  157 751,92 zł. 
 
Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała 
odrzuceniu. 
Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w 
ofercie następującej punktacji: 
Cena –   71,24 pkt. 
Łączna suma punktów – 71,24. 
 

3. NSTI Sp .z o.o. 
ul. Trojańska 7 
02-261 Warszawa 
 

Cena oferty: 
-  brutto:   202 288,75 zł. 

 
Oferta w/w firmy, spełniała warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała 
odrzuceniu. 
Komisja Przetargowa na podstawie kryterium oceny ofert znajdującego się w SIWZ udzieliła w/w 
ofercie następującej punktacji: 
Cena –   55,56 pkt. 
Łączna suma punktów – 55,56. 

 

Zamawiający nie odrzucił w postępowaniu oferty żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający nie wykluczył z udziału w postępowania żadnego Wykonawcy. 
 
Jednocześnie Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie 
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,  
w związku z faktem, iż zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. z 2010 roku Nr 113, 
poz. 759), z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
 

1. Wszyscy uczestnicy  
postępowania 

2. a/a 

 
 


