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Postępowanie przetargowe nr: ZP.271/28/TOM/2017 

  Zbiorcze zestawienie złożonych ofert 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/28/TOM/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Milanówka  
Zadanie 1-2 

ZADANIE 1 

 
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 
Czas reakcji 
wykonania 
zgłoszenia 
(w dniach) 

Warunki płatności Termin wykonania 

2 1 
Bednarczyk Dariusz DAR-BUD 

Kałęczyn, ul. Łąkowa 44 
05 – 825 Grodzisk Mazowiecki 

554 853,00 1 dzień 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 

 

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto: 1 000 000,00 zł 

 

ZADANIE NR 2 

 
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) 

Warunki płatności Termin wykonania 

1 2 

Szellin Sp. z o.o. 
 ul. Marynarska nr 14,  

02 – 674 Warszawa 
Artur Rutyna Art – San – Eko 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – 
Projektowe 

ul. Prądzyńskiego 22A 
05 – 820 Piastów 

3 523 950,00 24 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 



2 

 

2 2 

Bednarczyk Dariusz DAR-BUD 
Kałęczyn 

ul. Łąkowa 44 
05 – 825 Grodzisk Mazowiecki 

2 681 400,00 60 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 

 

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto: 1 000 000,00 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 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.        

 07.09.2017 r.       Dorota Niedzielska                                  

                                                                                                                                                 (Przewodniczący Komisji Przetargowej)                                                                              

                     


