URZĄD
MIASTA MILANÓWKA
Milanówek, dnia 7 grudnia 2018 r.
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem są roboty budowlane pn.: Wywóz wody po opadach

atmosferycznych i wód roztopowych z terenu miasta oraz bieżące utrzymanie urządzeń
odwadniających w Milanówku Część 1: Wypompowanie i wywóz wody po opadach
atmosferycznych i wód roztopowych, znak sprawy ZP.271.32.TOM.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: EKO-TRANS Adam Chała, ul. Przesmyk 31, 05-825 Kałęczyn.
Cena oferty – 372 000,00 zł brutto.
Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość uprzedniej oceny
ofert, a następnie badania, 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 wyższą liczbę punktów
w kryteriach oceny ofert, zgodnie z tabelą poniżej, Wykonawca natomiast spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Poniższe zestawienie przedstawia wyniki oceny ofert:

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów uzyskanych
w kryterium nr 1
Oferowana cena całkowita brutto
przedmiotu zamówienia

Liczba punktów
uzyskanych
w kryterium nr 2
Czas reakcji w
minutach

Łączna punktacja

EKO-TRANS Adam
Chała, ul. Przesmyk 31,
05-825 Kałęczyn
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40

100

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden
Wykonawca, jak również nie została odrzucona żadna oferta.
Stosownie do przepisu art. 94 ust.2 pkt 1) a) ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego
może zostać zawarta przed upływem terminów o których mowa w przepisie art. 94 ust.1 ustawy Pzp.
Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka.
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