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Postępowanie przetargowe nr: ZP.271/20/TOM/2017 

 
  Zbiorcze zestawienie złożonych ofert 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/20/TOM/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 18A w Milanówku 
 

 
Numer 
oferty 

 

 
Numer 

zadania/ 
pozycja 

zamówieni
a 
 

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                                    

(Kierownika Budowy)   
(liczba nadzorowanych 

inwestycji) 

Warunki 
płatności 

Termin 
wykonania 

1. - 

OPOL-SKA sp. z o.o. Spółka 
komandytowa – Lider konsorcjum  

DAN-BUD Damian Łuczyk – 
partner konsorcjum 

ul. Wygonowa 81/13, 45-402 Opole – 
Lider Konsorcjum 

Szumsko 63, 26-035 Raków – 
członek konsorcjum 

1.045.500,00 36 4 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 

2. - 

Konsorcjum firm Fillar Mariusz 
Mazurek i Arkada Agnieszka 

Nowicka 
Fillar Mariusz Mazurek,  

ul. Przy Bernardyńskiej Wodzie 11/5 
– lider konsorcjum 

Arkada Agnieszka Nowicka,  
ul. Kołłątaja 9/1, 05-091 Ząbki 

994.545,32 36 2 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 

3. - 

Usługi Remontowo Budowlane 
Waldemar Rzeźnik 

Przystałowice Małe 82, 26-411 
Rusinów 

912.289.79 60 2 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 

 

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto: 994 934,16 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. 
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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 postępowania 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 

postępowaniu.        

 08.06.2017 r.       Adam Adamczyk                                  

                                                                                                                                                 (Przewodniczący Komisji Przetargowej)                                                                              

                     


