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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nadaną nazwą „Remont 

drewnianego mostu na rzece Jegrzni w miejscowości Kuligi w gm. Rajgród.” Nr referencyjny 
nadany sprawie przez Zamawiającego: REN/ZP-MS/C7 

 
Biebrzański Park Narodowy Osowiec Twierdza 8 , 19-110 Goniądz jako Zamawiający działając na 

podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) informuje, iż w dniu 24.08.2012 roku 

nastąpiło rozstrzygniecie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 

09.08.2012 roku, Numer ogłoszenia: 294674 - 2012, pod nadaną nazwą: „Remont drewnianego 

mostu na rzece Jegrzni w miejscowości Kuligi w gm. Rajgród.” Nr referencyjny nadany sprawie przez 

Zamawiającego: REN/ZP-MS/C7. 

Zamawiający w oparciu o art.91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru oferty 

najkorzystniejszej, za jaką uznał złożoną przez wykonawcę prowadzącego działalność gospodarczą 

pod firmą Mój Dom z Drewna Tomasz Waszkiewicz, Jaziewo 103 B, 16-310 Sztabin, Cena oferty: 

Brutto: 68.800,95 zł, VAT 23%: 12.865,22 zł, Netto: 55.935,73 zł. 

Oferta uznana jako najkorzystniejsza złożona została przez wykonawcę nie podlegającego 

wykluczeniu z postępowania przetargowego, jej treść jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz w świetle ustalonego w postępowaniu jedynego kryterium „Cena” 

stanowi ofertę najkorzystniejszą. 

W postępowaniu w wymaganym terminie złożono 5 (pięć) ofert przez następujących wykonawców:  

Nr oferty Data złożenia 
oferty Nazwa (firma) wykonawcy Cena oferty brutto 

[zł] 

1 24.08.2012 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego MOSTAR 
Sp. z o.o., 19-300 Augustów, ul. Słowackiego 60. 81.513,75 zł 

2 24.08.2012 Mój Dom z Drewna Tomasz Waszkiewicz, Jaziewo 103 B, 
16-310 Sztabin. 68.800,95 zł 

3 24.08.2012 
Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych 
„MIPA” Leon Stankiewicz, 15-545 Białystok, ul. 
Ciołkowskiego 24. 

134.913,45 zł 

4 24.08.2012 HYDROBUD Kielczyk Spółka jawna, 15-102 Białystok, ul. 
Kombatantów 4. 168.244,04 zł 

5 24.08.2012 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „HYDROS” 
Spółka jawna Tadeusz Kulesza Adam Kulesza, 15-950 
Białystok, ul. Dąbrowskiego 28. 

79.983,73 zł 
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Zamawiający z postępowania nie wykluczył żadnego wykonawcy oraz nie dokonał odrzucenia 

żadnej oferty. 

Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z 

wybranym wykonawcą w terminie określonym w odrębnym piśmie, nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z zachowaniem postanowień 

dotyczących terminów określonych w art.94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Osowiec Twierdza, dnia 24-08-2012r. 

 
 


