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                                                                                                                                              Znak procedury:  ZP.271.1.16.2017.KN     
 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/15/TOM/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

 
Przebudowa i remont lokali w celu utworzenia nowego zasobu mieszkaniowego  

na terenie Gminy Milanówek 
 

dla Zadania nr 1: Remont lokali nr 3, 5, 6 i 8 z przystosowaniem na lokale socjalne, roboty zewnętrzne elewacyjne, izolacja ścian fundamentowych, ocieplenie ścian 
oraz remont dachu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 85 w Milanówku 
 

 
Numer 
oferty 

 

Firma (nazwa) lub  
imię i nazwisko  

oraz adres Wykonawcy 

Kryterium Nr 1 
Cena całkowita brutto 

(PLN) 

Kryterium Nr 2 
Okres gwarancji danej 

części zamówienia 
 (w miesiącach) 

 
Kryterium Nr 3 

Termin płatności 
faktury danej części 

zamówienia  
(w dniach) 

Warunki płatności Termin wykonania 

1 

Usługi                          
Remontowo-Budowalne 

Waldemar Rzeźnik 
ul. Rapackiego 11/63A 

26-600 Radom 

382 879,80 48 30 zgodnie / niezgodne * 
z SIWZ 

zgodnie / niezgodne * 
z SIWZ 

 
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto: 350 000,00 zł  
 
 

dla Zadania nr 2: Przebudowa lokalu usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe w budynku przy ul. Wojska Polskiego 85 
 

 
Numer 
oferty 

 

Firma (nazwa) lub  
imię i nazwisko  

oraz adres Wykonawcy 

Kryterium Nr 1 
Cena całkowita brutto 

(PLN) 

Kryterium Nr 2 
Okres gwarancji danej 

części zamówienia 
 (w miesiącach) 

 
Kryterium Nr 3 

Termin płatności 
faktury danej części 

zamówienia  
(w dniach) 

Warunki płatności Termin wykonania 

1 

Usługi                                   
Remontowo-Budowalne 

Waldemar Rzeźnik 
ul. Rapackiego 11/63A 

26-600 Radom 

78 362,62 48 30 zgodnie / niezgodne * 
z SIWZ 

zgodnie / niezgodne * 
z SIWZ 



2 
 

2 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe „Iwa”  
Jacek Zabłocki 
ul. Żytnia 1a,  

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

107 010,00 48 21 zgodnie / niezgodne * 
z SIWZ 

zgodnie / niezgodne * 
z SIWZ 

 
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto: 120 000,00 zł  
 

dla Zadania nr 3: Przebudowa poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkaniowe – ul. Piłsudskiego 9 
 

 
Numer 
oferty 

 

Firma (nazwa) lub  
imię i nazwisko  

oraz adres Wykonawcy 

Kryterium Nr 1 
Cena całkowita brutto 

(PLN) 

Kryterium Nr 2 
Okres gwarancji danej 

części zamówienia 
 (w miesiącach) 

 
Kryterium Nr 3 

Termin płatności faktury 
danej części zamówienia  

(w dniach) 

Warunki płatności Termin wykonania 

1 

Usługi                                   
Remontowo-Budowalne 

Waldemar Rzeźnik 
ul. Rapackiego 11/63A 

26-600 Radom 

192 984,35 48 30 zgodnie / niezgodne * 
z SIWZ 

zgodnie / niezgodne * 
z SIWZ 

2 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowo-

Handlowe „Iwa”  
Jacek Zabłocki 
ul. Żytnia 1a,  

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

196 800,00 48 21 zgodnie / niezgodne * 
z SIWZ 

zgodnie / niezgodne * 
z SIWZ 

 
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto: 235 000,00 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. 

 
 

29.03.2017 r.  Anna Nyrek-Koczkodaj                                  
                                                                                                                                               (data i podpis Przewodnicząca Komisji Przetargowej)                                                                  

                     


