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        Milanówek, dnia 4.06.2018 r. 

ZP.271.2.3.2018.EP 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

Stosownie do postanowień § 9 ust. 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie 

Miasta Milanówka, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 136/VII/2016 Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 08.08.2016 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 222/VII/2016 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 

5 grudnia 2017 r., ogłaszam wynik postępowania o zamówienie prowadzone pod sygnaturą 

ZP.271.2.3.2018.EP, którego przedmiotem jest dostawa umundurowania bojowego dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Milanówka.  

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia wynosi 120 000,00 zł. 

Do dnia 1.06.2018 roku do godz. 10.00 została złożona następująca oferta: 

 

Numer 

oferty 

 

 

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko  

oraz adres Wykonawcy 

 

Oferowana cena całkowita 

brutto przedmiotu zamówienia 

(PLN) 

Liczba punktów 

uzyskanych przez daną 

ofertę w ramach 

kryterium oceny ofert 

1. 
STEO sp. z o.o. 

ul. Wybrańska 6/8 m. 31 

03 – 206 Warszawa 

116 594,00 zł 100,00 

 

Zamawiający, w rozdziale VII Warunków Realizacji Zamówienia, jako jedyne kryterium oceny ofert 

w przedmiotowym postępowaniu określił „Oferowaną cenę całkowitą brutto” – ranga 100%. 

 

W związku z powyższym, za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy działającego pod firmą 

STEO sp. z o.o., która zgodnie z zasadami oceny ofert określonymi przez Zamawiającego 

w Warunkach Realizacji Zamówienia (WRZ) otrzymała najwyższą liczbę punktów. 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Wykonawca spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne postawione przez Zamawiającego                      

w zaproszeniu  do składania ofert wraz z jego załącznikami. 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 gminę Milanówek. 

 

Z up. Burmistrza Miasta Milanówka 

Sekretarz Miasta 

/ - / 

Anna Fabisiak 


