
 

 

Milanówek, dnia  6 grudnia 2019 r. 

 

ZP.271.1.29.TOM.2019.SJ. 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

którego przedmiotem jest: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej w związku 

 z realizacją przez miasto Milanówek inwestycji pn.: Budowa trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 na 

odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Grudowskiej w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w 

gminach południowo –zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę 

Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych –Etap 2” 

 

ZAWIADOMIENIE  

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Zamawiający – Gmina Milanówek – działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako „ustawa Pzp”, informuje, że 

w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy działającego pod 

firmą:  

Biuro Inżynierskie Marcin Płużyński, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 32, 05-600 Grójec 

Cena oferty: 19 900,00 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 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 

 

Firma (nazwa) lub 

imię i nazwisko 

oraz adres Wykonawcy 

 

 

Liczba uzyskanych 

punktów za Kryterium 

nr 1 
(Oferowana cena całkowita 

brutto za realizację 

przedmiotu zamówienia ) 

 

 

Liczba uzyskanych 

punktów za Kryterium 

nr 2 
(Doświadczenie Inspektora 

nadzoru inwestorskiego - 

ilość nadzorowanych 

inwestycji) 

 

 

Punktacja 

łącznie 

1 

Włodzimierz Nowaczyk  

TWP – Marketing  

ul. Calineczki 14-16 C/50 

05-091 Ząbki 

 

 

59,70 pkt  

 

0,00 pkt  

 

59,70 pkt  

2 

Rafał Ślusarski Specjalistyczne  

Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie  

‘‘PROSTA PROJEKT’’ 

Piotrkowice, ul. Kielecka 37  

26-020 Chmielnik 

 

51,66 pkt  

 

40,00 pkt  

 

91,66 pkt  

3 

Waldemar Lulis WRM BUD  

ul. Pancerna 17/16 
03-187 Warszawa 

 

Oferta Wykonawcy została odrzucona 

4 

PBS Piotr Krasnodębski 

ul. Radnych 10/19 

05-800 Pruszków 

 

Oferta Wykonawcy została odrzucona 



 

 

 

 

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.           

 

 

Zatwierdził: 

Burmistrz Miasta Milanówka 

                  /-/ 

        Piotr Remiszewski  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nr ORG.0051.418.2019 od dnia 6.12.2019 r. do dnia 16.12.2019 r. 

 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Sylwia Jabłońska 
Zespół ds. Zamówień Publicznych 
tel. 22 758 30 61 wew. 109 
przetargi@milanowek.pl 

 
 
 
 
 

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

tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 | fax 22 755 81 20 
www.milanowek.pl | miasto@milanowek.pl 
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Biuro Inżynierskie Marcin Płużyński 

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 32 

05-600 Grójec 

60,00 pkt  40,00 pkt  100,00  pkt  

 


