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Postępowanie przetargowe nr: ZP.271.1.22.TOM.2020.JS 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH 

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

 

Zaprojektowanie i  wybudowanie parkingu zlokalizowanego w Milanówku przy ulicy Warszawskiej, na odcinku pomiędzy sklepem 

ogrodniczym, a rejonem skrzyżowania z ulicą Z. Herberta w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie 

ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź”. 

 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub imię  

i nazwisko oraz adres 

Wykonawcy 

Oferowana cena całkowita  

za realizację przedmiotu 

zamówienia (brutto) 

Okres 

rękojmi 

Doświadczenie 

osób 

wyznaczonych 

do realizacji 

zamówienia 

(projektanta) 

Doświadczenie 

osób 

wyznaczonych 

do realizacji 

zamówienia 

(kierownika 

budowy) 

Okres 

gwarancji 

Termin 

wykonania 

Warunki 

płatności 

1 

 

 

WOD-KAN-BRUK  

Sp. z o.o.  

08-430 Żelechów  

Łomnica 39  

 

 

Za realizację całości przedmiotu 

zamówienia 4 031 716,48 zł 

w tym: 

 za opracowanie dokumentacji 

projektowej  403 171,65 zł; 

 za wykonanie robót 

budowlanych 3 426 959,01 zł; 

 za pełnienie nadzoru 

autorskiego  201 585,82 zł. 

 

 

6 lat 4 dokumentacje 4 inwestycje Nie dotyczy 
Zgodnie z 

SIWZ 

Zgodnie  

z SIWZ 



1 

 

2 

INSTAL – NIKA  

Sp. z o.o., Sp. 

Komandytowa 

Aleja Gen. Chruściela  

106/4, 00-910 

Warszawa  

Za realizację całości przedmiotu 

zamówienia 3 381 270,00 zł 

w tym: 

 za opracowanie dokumentacji 

projektowej 169 063,50 zł 

 za wykonanie robót 

budowlanych 3 178 393,80 zł; 

 za pełnienie nadzoru 

autorskiego 33 812,70 zł. 

 

10 lat 4 dokumentacje 4 inwestycje Nie dotyczy 
Zgodnie z 

SIWZ 

Zgodnie 

 z SIWZ 

3 

ROKOM Sp. z o. o.  

ul. Karnicka 22 

03-162 Warszawa 

Za realizację całości przedmiotu 

zamówienia 2 966 760,00 zł 

w tym: 

 za opracowanie dokumentacji 

projektowej 270 600,00 zł 

 za wykonanie robót 

budowlanych 2 576 850,00 zł; 

 za pełnienie nadzoru 

autorskiego  119 310,00 zł. 

10 lat 4 dokumentacje 4 inwestycje Nie dotyczy 
Zgodnie z 

SIWZ 

Zgodnie 

 z SIWZ 

4 

APPIUS Inżynieria 

Sp. z o. o. 

05-119 Wola 

Aleksandra, ul. Wolska 

123B 

Za realizację całości przedmiotu 

zamówienia 2 749 999,86 zł 

w tym: 

 za opracowanie dokumentacji 

projektowej 246 000,00 zł  

 za wykonanie robót 

budowlanych 2 479 399,86 zł; 

 za pełnienie nadzoru 

autorskiego  24 600,00 zł. 

 

 

 

 

10 lat 4 dokumentacje 4 inwestycje Nie dotyczy 
Zgodnie 

 z SIWZ 

Zgodnie 

 z SIWZ 



1 
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ROBOKOP Grzegorz 

Leonowicz 

ul. Dębowa 8/45 

05-822 Milanówek 

Za realizację całości przedmiotu 

zamówienia 3 111 900,00 zł 

w tym: 

 za opracowanie dokumentacji 

projektowej 307 500,00 zł 

 za wykonanie robót 

budowlanych  2 742 900,00 zł; 

 za pełnienie nadzoru 

autorskiego  61 500,00 zł  

10 lat 4 dokumentacje 4 inwestycje Nie dotyczy 
Zgodnie 

 z SIWZ 

Zgodnie 

 z SIWZ 

6 

 

 

PROCERBUD  

BARTOSIEWICZ S.J.  

ul. Cieślewskich 46 A 

03-017 Warszawa   

Za realizację całości przedmiotu 

zamówienia 2 967 990,00 zł 

w tym: 

 za opracowanie dokumentacji 

projektowej 295 200,00 zł 

 za wykonanie robót 

budowlanych  2 644 500,00 zł; 

 za pełnienie nadzoru 

autorskiego  28 290,00 zł 

10 lat 4 dokumentacje 4 inwestycje Nie dotyczy 
Zgodnie 

 z SIWZ 

Zgodnie 

 z SIWZ 

7 

 

MKL-BUD Sp. z o. o. 

ul. Magazynowa 11A/38 

02-652 Warszawa 

Za realizację całości przedmiotu 

zamówienia 3 954 508,43 zł 

 w tym: 

 za opracowanie dokumentacji 

projektowej 355 905,76 zł 

 za wykonanie robót 

budowlanych 3 440 422,33 zł  

 za pełnienie nadzoru 

autorskiego  158 180,34 zł 

 

10 lat 4 dokumentacje 4 inwestycje Nie dotyczy 
Zgodnie z 

SIWZ 

Zgodnie  

z SIWZ 



1 

 

8 

Warszawskie 

Przedsiębiorstwo 

MOSTY 

Sp. z o. o., 

Budownictwo Spółka 

Komandytowa 

ul. Marywilska 38/40 

03-228 Warszawa 

Za realizację całości przedmiotu 

zamówienia 3 145 140,20 zł 

 w tym: 

 za opracowanie dokumentacji 

projektowej 314 000,00 zł 

 za wykonanie robót 

budowlanych 2 674 140,20 zł  

 za pełnienie nadzoru 

autorskiego  157 000,00 zł. 

 

 

5 lat 4 dokumentacje 4 inwestycje Nie dotyczy 
Zgodnie 

z SIWZ 

Zgodnie  

z SIWZ 

 

 

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto: 2 403 289,81 zł  

 

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. 

     Joanna Sierpińska 

       /-/  

Sekretarz Komisji Przetargowej 


