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     INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 253 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. Z 2021 r. Poz. 1129 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym bez negocjacji, o
którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.  U.  Z  2021  r.  Poz.  1129  ze  zm.)  pn.”Usługa  pełnienia  nadzoru  inwestorskiego  nad
zadaniem inwestycyjnym realizowanym w zabytkowym parku w Pokoju  w  ramach 3
operacji dofinansowanych   z  RPO  WO  na  lata  2014-2020”, dokonano  wyboru
najkorzystniejszej oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

M5 BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH MATEUSZ SINICKI
OSIEDLE PIASTÓW 28/3
49-100 NIEMODLIN
NIP 9910308509
REGON 369862566

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Lp. Wykonawca Kryterium oceny 
oferty
„Cena” (zł brutto)

Punkty 
za 
kryterium
„Cena”

Kryterium „
Doświadczenie w 
pełnieniu funkcji 
kierownika lub 
inspektora nadzoru 
inwestorskiego w 
branży 
architektonicznej w 
budynkach wpisanych
do rejestru zabytków 
(D) (wskazać ilość)

Punkty za kryterium 
„ Doświadczenie w pełnieniu
funkcji kierownika lub 
inspektora nadzoru 
inwestorskiego w branży 
architektonicznej w 
budynkach wpisanych do 
rejestru zabytków (D) ”

Łącznie 
przyznane 
punkty

1. M5 BIURO OBSŁUGI 
INWESTYCJI 
BUDOWLANYCH 
MATEUSZ SINICKI
OSIEDLE PIASTÓW 
28/3
49-100 NIEMODLIN
NIP 9910308509

118941,00 60,00 4 40,00 100,00

Wykonawca Mateusz Sinicki prowadzący działalność pod nazwą M5 BIURO OBSŁUGI
INWESTYCJI  BUDOWLANYCH  MATEUSZ  SINICKI,  złożył  niepodlegającą  odrzuceniu
ofertę,  która  spełnia  wymogi  Zamawiającego  określone  w  SWZ.  Wykonawca   uzyskał
najwyższą  ilość punktów w ramach  kryteriów  oceny  ofert.  Wykonawca  wykazał  spełnienie
warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania.  W
związku z powyższym dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 



Odrzucenie ofert:

         W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Termin zawarcia umowy:

         Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 308 ust.2, tj. w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostało  przesłane  przy  użyciu  środków  komunikacji
elektronicznej. 

Otrzymują:
1. a/a
2.M5 BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH MATEUSZ SINICKI
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