OMINĄ C H O R Z E L E

/alacznik nr 6 do Zarządzenia Nr 107 /2018
ISurmistrza Miasta i Gminy Chorzele
/ dnm 10.07.2018 r.

ul. Stani^-Jawa Kom osińskiego 1
06-330 Chorzele
NIP761-15W661 Regon: 550657e52

Pieczęć jednostki/Nr pisma

Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro
na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2u04i ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiot zamówienia:
„Remont pomieszczeń biurowych w budynku zlokalizowanym na działce ew. nr 1376
w Chorzelach”.
2. Wspólny Słownik Zamów ień:
45000000 - 7 Roboty budowlane
45111300-1 roboty rozbiórkowe
45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę
45262522-6 roboty murarskie
45442100-8 roboty malarskie
44220000-8 stolarka budowlana
45232460-4 roboty sanitarne
45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45315000-8 instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektiycznych
45315700-5 montaż tablic i wiz
45311100-1 instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych 230V i 400V i wypustów
4531000-0 badania i pomiary elektryczne

3. Wartość szacunkow a zamówienia:
129 002,52 złotych netto,
Tj. 29 919,18 euro,
(wg kursu I euro. ustalonego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro
stanowiących podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.)

4. Porównanie złożonych ofert:
.Nr
Oferty

1.

2.

VAT
Nazwa i adres firmy

Wartość netto zł

%

Wartość brutto zł.

zł

BUDMAX Anna
Pawlińska ul. Pana
Tadeusza 8 lok. 34
06-100 Pułtusk

Termin
realizacji

Gwarancja
mies.

148 580,00 34 173,40

182 753,40

Do 31.01.2019 36 miesięcy

BUDMAR Mariusz 127 659,39 29 361,66
Budny ul. Gwiaździ
sta 16 06-323 Jedno
rożec

157 021,05

Do 31.01.2019 36 miesięcy

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:
W wyznaczonym przez zamawiającego terminie wpłynęły dwie oferty. Obydwie oferty spełniają wymaga
nia zamawiającego, korzystniejsza cenowo jest oferta nr 2. Do realizacji ww. zadania wybrano ofertę ko
rzystniejszą cenowo tj. nr 2 firmy - BUDMAR Mariusz Budny ul. Gwiaździsta 16 06-323 Jednorożec.
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