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Milanówek,  29  listopada 2017 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU WYKONAWCÓW  

PRZEZ BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA  

DO SKŁADANIA OFERT 

 

w postępowaniu znak: ZP. 271.2.17.2017.JS prowadzonym zgodnie z postanowieniami § 9 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 136/VII/2016 

Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 8 sierpnia 2016 r., z wyłączeniem przepisów ustawy z 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) dalej ,,Pzp’’, na 

mocy art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy, na usługi:  

Zamówienie na opracowanie badania stanu prawnego nieruchomości na potrzeby 

regulacji stanów prawnych nieruchomości pod drogami publicznymi zgodnie z art. 73 

ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) – ulica Lipowa w 

Milanówku. 

 
Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 

71354000-4 Usługi sporządzania map 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:  

Gmina Milanówek, Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, 

Bud. A, I piętro, tel. (22) 758 30 61 fax (22) 755 81 20, e-mail: miasto@milanowek.pl 

 

Termin realizacji zamówienia:  

 termin wykonania dokumentacji wynosi 50 dni kalendarzowych od daty podpisania 

umowy  

Termin składania ofert: do dnia 5 grudnia 2017 r. do godz.: 10.00. 

Szczegółowe wymagania jakie mają spełnić Wykonawcy ubiegający się o niniejsze 

zamówienie oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w „Warunkach 

Realizacji Zamówienia” oraz „Projekcie umowy” stanowiących załączniki do niniejszego 

zaproszenia. 

Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty: 

a) nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), jak 

również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy Pzp; 

b) nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Pzp; 
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c) nie kształtuje zobowiązania Burmistrza Miasta Milanówka do przyjęcia którejkolwiek z ofert. 

Burmistrz Miasta Milanówka zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru 

którejkolwiek ze złożonych ofert. 

 

Zamawiający zastrzega, że oferowana cena w złożonej przez Wykonawcę ofercie stanowi 

informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.)  i w przypadku zastrzeżenia jej przez 

Wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie 

odrzucona. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w niniejszym postępowaniu oraz w innych postępowaniach 

ogłaszanych przez Urząd Miasta Milanówka. 

 

Zatwierdziła: 
Burmistrz Miasta Milanówka 

                                         /-/ 
Wiesława Kwiatkowska 

                   
 

 

 

 

W załączeniu: 

1. Warunki Realizacji Zamówienia 

2. Formularz ofertowy 

3. Projekt Umowy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert: Nr 0051/433/2017  od dnia 29 .11.2017 r. do 05.12.2017 r.  

Opracowała: Joanna Sierpińska 


