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                                                                                                                                              Znak procedury:  ZP.271.1.3.2017.KN     

 
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/3/TOM/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

Budowa odwodnienia w ulicy Wysockiego w Milanówku 
 

 
Numer 
oferty 

 

 
Numer 

zadania/ 
pozycja 

zamówienia 
 

Firma (nazwa) lub  
imię i nazwisko  

oraz adres Wykonawcy 

Kryterium Nr 1 
Cena całkowita 

brutto 
(PLN) 

Kryterium Nr 2 
Okres gwarancji  
(w miesiącach) 

Kryterium Nr 3 
Doświadczenie osób 

wyznaczonych do 
realizacji zamówienia 

(liczba robót 
nadzorowanych) 

Warunki 
płatności 

Termin 
wykonania 

1 Nie dotyczy 
Firma Hydrotechniczno-Budowlana 

„HYDRODOM” Ireneusz Getka 
Tarnów 16; 08-470 Wilga  

71 256,05 48 5 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 

2 Nie dotyczy 

FRANK POL S.C. 
Paskudzki Marcin,                     

Paskudzka Karolina 
ul. Zachodnia 12;                                       

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

58 129,80 48 2 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 

3 Nie dotyczy 

Forma PA-MI                                 
Usługi Melioracyjne i Budowlane                 

Paweł Owczarek 
Chylice, ul. Władysława Jagiełły 26; 

96-313 Jaktorów 

56 580,00 48 6 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 
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4 Nie dotyczy 
AQUATECH Paweł Warpas 

ul. Kilińskiego 38; 
21-400 Łuków 

70 110,00 48 5 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 

5 Nie dotyczy 
ANMAR Anna Traczyk-Nowakowska 

ul. Strzykulska 45; 05-850 Strzykuły 
196 800,00 48 4 

zgodnie / niezgodne * 
z SIWZ 

zgodnie / niezgodne * 
z SIWZ 

6 Nie dotyczy 
FORM-AWA Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowe Sp.z o.o. 
ul. Chłopickiego 13A; 05-080 Izabelin 

55 921,05 48 4 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 

 

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto: 92 300,00 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 postepowania 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 postepowaniu. 

        

 31.01.2017 r.      Anna Nyrek-Koczkodaj                                  
                                                                                                                                          (Przewodnicząca Komisji Przetargowej)                                                                              

                     


