
  Gmina Łagów    

 

  
Urząd Miasta i Gminy w Łagowie, ul. Rynek 62, 26 – 025 Łagów 

tel. 41 343 70 54, fax. 41 343 70 51 
www.lagowgmina.pl, urzad@lagowgmina.pl 

  

Łagów, dnia 19 października 2018r. 

Znak postępowania: IZP.271.76.2018 

do wszystkich oferentów  

Dotyczy: Postępowania poniżej 30.000,00 euro na zadanie pn.: 

 
Modernizacja placów zabaw wraz z doposażeniem 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Zamawiający - Gmina Łagów z siedzibą i adresem Urząd Miasta i Gminy w Łagowie, ul. Rynek 62,  
26-025 Łagów w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30.000,00 euro informuje,  
iż na Wykonawcę zadania pn.: „Modernizacja placów zabaw wraz z doposażeniem” został wybrany dla: 

 
Zadania nr 1 i Zadania nr 2 – Z.U.P, „MNICHOS” Kamil Mnich, ul. Umińskiego 8/46, 93-259 Łódź,  
Oddział: Strzegomek, ul. Boczna 17 
 
Zaoferowana cena brutto za przedmiot zamówienia wynosi: Zadanie nr 1 – 2.152,50 zł 
                 Zadanie nr 2 – 18.450,00 zł  
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania poniżej 30.000,00 euro 
na realizację przedmiotu zamówienia na wskazany w Zaproszeniu do składania ofert adres e-mailowy została 
przesłana 1 oferta. Zbiorcze zestawienie Wykonawców (nazwę firmy, siedzibę i adres), którzy złożyli oferty zostały 
przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena brutto [zł] 

przedmiotu zamówienia 

Łączna ilość punktów – max 
100 pkt. 

 

1.  
Z.U.P. „MNICHOS” 

Kamil Mnich 
ul. Umińskiego 8/46 

93-259 Łódź 
Oddział: Strzegomek, ul. Boczna 17 

 
Zadanie nr 1 – 

2.152,50 zł 

 
100 pkt. 

 
Zadanie nr 2 – 
18.450,00 zł 

 
100 pkt. 

 
Oferta nr 1 została uznana za najkorzystniejszą dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2 na podstawie kryterium oceny 

ofert określonego w Zaproszeniu do składania ofert. Zaoferowana cena brutto na ww. zadania przedstawia 
najkorzystniejszy bilans ceny i spełnia wszystkie kryteria przedstawione w zaproszeniu do składania ofert odnoszące 
się do przedmiotu niniejszego zamówienia. 

W związku z powyższym uzyskała ona największą liczbę punktów (100 pkt) w wyniku oceny ofert 
przeprowadzonej przez Zamawiającego.  
 

INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU ZAWARCIA UMOWY 
 

Umowa zostanie podpisana w dniu 22 października 2018r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta 
 i Gminy w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025  Łagów, pokój nr 55 (II piętro). 
  

Z up. Burmistrza  
Sporządziła: Iwona Babicz, tel. 41 343 70 54 wew. 309 Zbigniew Meducki 

Zastępca Burmistrza 
   /podpisano w oryginale/ 

mailto:urzad@lagow-gmina.pl

