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INFORMACIA Z DaKONANIA WYBORU OFERTY
NAIKORZYSTNIEISZEI

Działając zgodnic z Regularninem udzielani;r zamółtień publicznych o rtlartości nieprzekraczającej

lvyrażonei ,iv złot].ch rórłznoulartości krł,oT 30.000 eurcl Zamawiając_v, C]mina lv{ochorvo, zarviadarnia, ze

rt postępclwaniu o udzielenie zarnórvictlia publicznego na ,,Dostawa pospółki przesiewanei, gyuztł

betonowego i mieszanki z kamienia gtanitowego na femont dróg gminnych na terenie gminy Mochowo"
wybrana została o{eńa złożona ptzez.

Dla części I - pclspółka przesiewana - u.,ygrała ofcrtil WvkonalĄ/cv

Wydobycie i Sprzedaż Zwiru Usługi Transportowe,,IRKOP" Ireneusz Cholewiński
Ostrclwv 7, a9 - 213 Gozdorvo

Wartość za uł,konanie dostalv ,,t, przcdrnioto\łTm postępo,1ł,anlll wynosi: 19.680,00 zł brutto (słorł.nie

złcltvch: dzierviętnaście ty5ięcy sześćset osiemdziesiąt 00/1 00).

W przedmiotowvrn postępowaniu złożana zostałajedna oferta. Zgodnie z ustalonyrn krytcriurn ocent, ofert.

oferta Wvkonałvcy uzvskał 100 pkt., a zapropono\Ą/ana cena zna\azła pokrvcie łrr środkach finaltsorvvch,
jakie Zamarł.iającv rnógł przeznaczyć na realizację zadilnia,

Dla części II - gruz betonor.rlz - r,l vgrała oferta łĄrvkonalvcv

Usługi Transportowe i Naprawa Dróg Mieczysław Cendlewski
irl. K. Cozdalt v 39, a9 - 213 Cozdclwtl

Wartość za rvvkotranir: dostarłl w przcdrnitlto!Ąiyln pclstępowaniu 1yynosi: 24.600,00 zł brutto (słołrrnie

.lłtltvclr: drvadzicścia czten, tvsiące sześćset 00/100).
W przedrniotorłlytn postępołłlantu złożana została jedna oferta. Zgodnic z ustalonvtn kryterium oceny ofert,

oferta \ĄIvkonalĄrcv uzvskał 100 pkt., a z.rproponowana celna znalazła pokrycic r,v środkach finansołwcĘ
jakie Zamau.iającr. rnógł przeznaczyć na realizację zadania.

Dla części III - karnicń granitolł1. - 1.r,ygrirła ofcrta Wykol1a\\rcy

Usługi Transportowe i Naprawa Dróg Mieczysław Cendlewski
ul. K. Gozdarł.v 39, a9 - 213 Cozdorł,tl

Wartclść za rł,vkonanie dostaw 11, przedrnioto,\^,ym postępowaniu rvynclsi: 30.750,00 zł brutto (słownie

złotvch: trzv dzieści tvsięclu siedemset pięćdziesiąt 00/100).

trĄi przedrniotorĄ/ym postępO\Ą/erniu zlę>żona została jcdna clfcrta. Zgodnie z ustalonym krvterium ocenv ofert,

Llfcrtil \Ą''t,l<onalvcy uzvskał 100 pkt,, a zaproponołvana cena zntllazła pclkrvcic rv środkach finansor,rł,ch,

_ii-łkie Zarrrałviając_v mógł ptzeznaczyć na realizację zadania.
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