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Milanówek, dnia 8 listopada 2018 r. 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa pn. Udzielenie kredytu 

długoterminowego Gminie Milanówek w wysokości 3 822 162,33 zł, znak sprawy: 

ZP.271.29.BK.2018.            

ZAWIADOMIENIE  

o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

Zamawiający – Gmina Milanówek – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej jako 

„ustawa Pzp”, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę 

Wykonawcy działającego pod firmą Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej. 

 

Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość najpierw dokonać 

oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wyżej 

wskazana oferta, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała 

najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, zgodnie z tabelą poniżej, Wykonawca natomiast 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Poniższe zestawienie przedstawia wyniki oceny ofert: 

Numer 

oferty 
Nazwa Wykonawcy 

Liczba punktów uzyskanych 

w kryterium nr 1  

 Oferowana cena całkowita za wykonanie 

przedmiotu zamówienia 

Liczba punktów uzyskanych 

w kryterium nr 2  

Termin uruchomienia 

środków pochodzących z 

kredytu na podstawie 

polecenia przelewu  

(w dniach) 

Łączna 

punktacja 

1 Powszechna Kasa Oszczędności  

Bank Polski Spółka Akcyjna 

II Regionalne Centrum Korporacyjne w Warszawie 

ul. Nowogrodzka 35/41 

00-950 Warszawa 

86,09 3 89,09 

2 Bank Spółdzielczy w Sochaczewie 

ul. Władysława Reymonta 18 

96-500 Sochaczew 

93,20 3 96,20 

     

3 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 

ul. Jana Pawła II 38 

96-230 Biała Rawska 

97 3 100,00 

4 Bank Gospodarstwa Krajowego Region 

Mazowiecki 

Aleje Jerozolimskie 7 
00-955 Warszawa 

93,63 3 96,63 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden 

Wykonawca, jak również nie została odrzucona żadna oferta.  

 

Uzasadnienie wyboru:  

Wyżej wskazana oferta wykonawcy Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej,  spełnia wszystkie 

wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach 

oceny ofert, zgodnie z tabelą powyżej, Wykonawca, natomiast, spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 
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Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość najpierw dokonać 

oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, (…) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka. 

             

 
Burmistrz Miasta Milanówka 

/-/ 

Wiesława Kwiatkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr kanc. ORG.0051/320/18 od   08.11.2018 r. do  13.11.2018 r. 


