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                                                                                                                                                   Postępowanie przetargowe nr: ZP.271.1.24.TOM.2019.JS 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest pełnienie nadzoru 

inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej w związku z realizacją inwestycji na terenie miasta Milanówka w zakresie dwóch części: 

 część nr 1: na potrzeby realizacji inwestycji pn.: Remont ulicy Jesionowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa dróg wraz z uzbrojeniem ulic: 

Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Długiej”; 

 część nr 2: na potrzeby realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa ulicy Kochanowskiego w Milanówku na odcinku od km = 0+000 do km = 0+350. 

 

Numer 

oferty 

 

Firma (nazwa) lub 

imię i nazwisko 

oraz adres Wykonawcy 

 

 

Kryterium nr 1 

 

Oferowana cena całkowita za 

realizację przedmiotu 

zamówienia 

(brutto) 

 

 

Kryterium nr 2 

 

Doświadczenie osób 

wyznaczonych do 

realizacji 

zamówienia                                    

(Inspektor nadzoru).  

 

 

 

 

 

 

Okres Gwarancji 

  

 

Termin wykonania Warunki płatności 

1 

Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro 

Inwestycyjno – Inżynierskie  

‘‘PROSTA PROJEKT’’ 

Piotrkowice, ul. Kielecka 37  
26-020 Chmielnik 

Cześć nr 1  

9 717,00 zł 

5 inwestycji Nie dotyczy 
Zgodnie  
z SIWZ 

Zgodnie  
z SIWZ  

Część nr 2 

9 102,00 zł 

 

2 

   
Biuro Inżynierskie Marcin Płużyński 

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 32 

05-600 Grójec 

 
Część nr 1  

10 000,00 zł 

 
 5 inwestycji Nie dotyczy 

Zgodnie  
z SIWZ 

Zgodnie  
z SIWZ  

Część nr 2 

14 760,00 zł 
 

3 

MAX PROJEKT 

Witold Pietrzak 

ul. Działkowa 111/19  

05-808 Parzniew 

 

Część nr 1 
7 134,00 zł 

5 inwestycji Nie dotyczy 
Zgodnie  

z SIWZ 

Zgodnie  

z SIWZ  
Część nr 2 

9 594,00 zł 

 

4 

SPD Sp z o. o. 

ul. Czerska 18/418 

00-732 Warszawa 

 
Część nr 1  

14 020,54 zł 

 
6 inwestycji Nie dotyczy 

Zgodnie  
z SIWZ 

Zgodnie  
z SIWZ  

Część nr 2 

21 621,01 zł 
 



2 

 

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto:  

  część nr 1 – 17 800,00 zł brutto; 

 część nr 2 – 17 800,00 zł brutto. 

UWAGA !!! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszego dokumentu, czyli informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp 

przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wraz  

ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  

o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w niniejszym postępowaniu.     

23.09.2019 r.   Joanna Sierpińska 

                /-/ 
                                                                                                                                                         Sekretarz Komisji Przetargowej                                                                             

                     


