
1 

 

 

                                                                                                                                              
Postępowanie przetargowe nr: ZP.271.24.TOM.2018 

  Zbiorcze zestawienie złożonych ofert 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.24.TOM.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest 

Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek. Przebudowa zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją wód  przed odpływem do 
rzeki Rokitnicy Starej w Milanówku w zakresie zadań: 

 zadanie nr 1 pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach:  Książenickiej, Nowowiejskiej, Łącznej, Wysockiego, Staszica, Wysokiej, Dembowskiej  
w Milanówku 

 zadanie nr 2 pn.: Przebudowa drogi polegająca na rozbudowie istniejącej kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci gazowej w pasie drogowym 
drogi wojewódzkiej nr 719 (km 32+607÷32+757) 

 

Kryteria oceny ofert 

Nazwa oraz adres Wykonawcy 

Oferta nr 1 

INSTAL-NIKA Sp. z 

o. o. Sp. komandytowa 

Aleja Gen. Chruściela  

00-910 Warszawa 

Oferta nr 2 

PA-MI Usługi 

Melioracyjne i 

Ogólnobudowlane 

Paweł Owczarek 

Chylice, ul. 

Władysława Jagiełły 26 

96-313 Jaktorów 

 

Oferowana cena całkowita brutto przedmiotu 

zamówienia 

4 906 470,00 4 360 000,00 

Okres gwarancji 48 miesięcy 37 miesięcy 

   

Doświadczenie kierownika 

budowy 
6 inwestycji 7 inwestycji 
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Termin wykonania zamówienia Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ 

Warunki płatności Zgodnie z SIWZ Zgodnie z SIWZ 

 

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto:  4 684 292,35 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 P.z.p. 

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

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.     

                   13.07.2018 r.   Łukasz Stępień 

                       /-/                

                         Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Joanna Sierpińska 


