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        Milanówek, dnia 01 .02.2017 r. 

ZP.271.2.1.2017.KN 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

Stosownie do § 9 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta 
Milanówka, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 136/VII/2016 Burmistrza Miasta Milanówka z 
dnia 08.08.2016r.  ogłaszamy wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie 
ZP.271.2.1.2017 na: 

„Konsultacje i doradztwo technicznego w zakresie dróg” 

 
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia wynosi: 73 800,00 zł 
brutto. 

Do dnia 30.01.2017 roku  do godz. 10.00 zostały złożone niżej wymienione oferty: 

Nr 
oferty 

 

Nazw (firma) i adres 

Wykonawcy 

 

Cena całkowita brutto 
(PLN) 

Streszczenie 
spełnienia 
warunków 

udziału 
w postępowaniu 

i oceny ofert 

Kryterium  

Cena całkowita brutto 

(pkt) 

Ranga 100 % 

1 

APPIUS Inżynieria              
Sp. z o.o. 

ul. Wolska 123B 
05-119 Wola 
Aleksandra 

78 474,00 

Wykonawca 
spełnia warunki 

udziału w 
postępowaniu, 

oferta nie 
podlega 

odrzuceniu 

86,2069 

2 

Biuro In żynierskie 
Marcin Płu żyński 

ul. Laskowa 5 
05-600 Grójec 

67 650,00 

Wykonawca 
spełnia warunki 

udziału w 
postępowaniu, 

oferta nie 
podlega 

odrzuceniu 

100,0000 

3 

Specjalistyczne Biuro 
Inwestycyjno-

Inżynierskie PROSTA-
PROJEKT 

ul. Kielecka 37, 
Piotrkowice 

26-020 Chmielnik 

31 119,00 
Oferta 

odrzucona 
Oferta odrzucona 

 

Po terminie składania ofert,  wpłynęło  0 ofert,  którą/e złożyła/y firma/y: nie dotyczy. 
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Odrzucono z postępowania ofertę nr 3 Wykonawcy: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie 

PROSTA-PROJEKT, w związku z: (uzasadnienie faktyczne i prawne):  

W dniu 30.01.2017 r. w celu ustalenia, czy oferta Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający 
wezwał Wykonawcę do udzielenia stosownych wyjaśnień, w tym do przedłożenia dowodów 
dotyczących elementów oferty  mających wpływ na wysokość ceny oferty złożonej ww. postępowaniu  

Oferta złożona przez Wykonawcę w sposób znaczny odbiega od kwot pozostałych Wykonawców - 
jest  o 47 % niższa od średniej arytmetycznej wszystkich ofert oraz o 43% niższa od wartości 
szacunkowej ustalonej przez Zamawiającego.  

W dniu 31.01.2017 r. Wykonawca pismem Nr PP/17/OFE/AC/17 poinformował Zmawiającego,                 
iż kalkulując cenę   w ofercie nie wziął pod uwagę zapisów WRZ i Projektu umowy obligujących go 
do osobistego wstawiennictwa   na budowie w ciągu 1 godziny od otrzymania zgłoszenia w każdej 
sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji ze strony Inwestora. 

W związku z powyższym Wykonawca potwierdził, iż nie jest w stanie prawidłowo 
wykonać  przedmiotowej usługi za kwotę zaoferowaną w złożonej ofercie.   

Mając powyższe na uwadze Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez ww. Wykonawcę. 

 
W związku z powyższym, ogłaszamy wybór oferty nr 2 firmy: 

Biuro In żynierskie Marcin Płużyński 
Zaoferowana cena całkowita brutto: 67 650,00 zł 

 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Wykonawca spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne postawione przez Zamawiającego                      
w zaproszeniu   do składania ofert. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu i zapraszamy  do udziału w kolejnych 
postępowaniach o zamówienie publiczne prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka. 

 

        Burmistrza Miasta Milanówka 

                                                                      /-/ 

                                                         Wiesława Kwiatkowska 
 

Nr 0051/41 /17 od  01.02.2017 roku  do  06.02.2017 roku (min. 5 dni) 


