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wgrozdzielnika

INFORMACIA O WYBORZE OFERTY
NAIKORZYSTNIEISZEI

Dzrńając zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzel.raczającej
wyrazonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Zamawiaiący, Gmina Mochowo, zavńadamla, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspekton nadzoru
inwestorskiego w sp eciałrości drngowei przy inwestycjach:
* Przebudowa drogi gminnei fuanspońu rclrrego nr37a21..3W w nr" Malanowo Stare, gm. Mochowo
* Pzebudowa drogi gminnei nr37a227W relacii Cieślin - Obręb, gm- Mochowo
* Pruebudowa drogi gmirrnei nr370233Ww m. Ligowo, gm. Mochowo

wybr ana została ofefta ńo żorra pr zez:

Pana Knysztofa Pawłowskiego

zam. ul. Btzozowa4,ag-X3 Gozdowo

Wartość za wykonanie prac w przedmiotowym postępowaniu wynosi następuiąco:
.|' Pnebudowa drugi gminnei tlanspońu rolnego nr 37021,3W w m. Malanowo Stare, gm. Mochowa za

kwotę brutto 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych m/100).
W przedrniotowym postępowaniu ńożone zostały 3 oferty, które spełniają warunki udńał.u
w postępowaniu. Kryterium oceny ofert była cena = 100 %, Wykonawca ńażył ofertę najkorzysńieiszą
która znŃazŁa pokrycie w środkach finansowych, 1akie Zanałitaiący przezrraczył na rcŃzaqę zadańa.

* Pruebudowa drogi gminnei nr 370227W relacii Cieślin - Obrjb, gnr- Mochowo za. kwotę brutto
S.000,00 ź (słownie: osiem tysiący ńotych00/100).
W przedmiotowym postępowaniu ńożone zostaĘ 2 oferty, które spełniają warunki ldzińll
w postępowaniu. Kryterium oceny ofert była cena = 100 %. Wykonawca ńożyŁ ofertę najkorzystńejszq
któta znńańa pokrycie w środkach finansowycĘ ialłe ZamawiĄący przeznaczyłnareńzaqęzadańa.

* Plzebudowa drngi gminnei nr 370233W w m- Ligowo/ gm. Mochowo za kwotę brutto 7.5}0,ffi z}

(słownie : siedem tysięcy pięćset zkotycll 00/ 100).

W przedrrriotowym postępowaniu ńożone zostńy 2 oferty, które speŁriają warunki udziŃtl
łr, postępowaniu. Kryteriurn oceny ofert była cena = 100 %. Wykonawca ńożył ofertę najkorzystńejszq
któraznalańa pokrycie w środkachfinarrsowycĘ iakie Zamawiający ptzeznaczyłnarcŃzaĄęzadańa.
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