
 

URZĄD 

MIASTA MILANÓWKA 

 

 

        Milanówek, dnia 18.10.2018 r. 

ZP.271.2.9.2018.JS 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

Stosownie do postanowień § 9 ust. 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie 

Miasta Milanówka, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 136/VII/2016 Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 08.08.2016 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 222/VII/2016 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 

5 grudnia 2017 r., ogłaszam wynik postępowania o zamówienie prowadzone pod sygnaturą 

ZP.271.2.9.2018.JS, którego przedmiotem jest usługa polegająca na: opracowaniu opinii (ekspertyzy) 

geodezyjnej w sprawie analizy stanu prawnego nieruchomości na potrzeby opracowania wniosków 

do sądu wieczysto-księgowego w zakresie ujawniania praw własności do nieruchomości Gminy 

Milanówek. 

 

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia wynosi 18 450,00 zł 

Do dnia 17.10.2018 roku do godz. 10.00 zostały złożone następujące oferty: 

 

Numer 

oferty 

 

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko  

oraz adres Wykonawcy 

Oferowana cena całkowita brutto 

przedmiotu zamówienia 

(PLN) 

Liczba punktów 

uzyskanych przez daną 

ofertę w ramach 

kryterium oceny ofert 

1 

EFEMERYDA Pracownia Usług 

Geodezyjnych i Kartograficznych Daria 

Puchalska 

ul. Rtm. Witolda Pileckiego 6 lok. 8 

24-100 Puławy 

16 500,00 zł 

 

100,00 

 

 

Zamawiający, w rozdziale VII Warunków Realizacji Zamówienia, jako jedyne kryterium oceny ofert 

w przedmiotowym postępowaniu określił „Oferowaną cenę całkowitą brutto” – ranga 100%. 

 

W związku z powyższym, proponuje się, aby za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy nr 1 

działającego pod firmą EFEMERYDA Pracownia Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Daria 

Puchalska, która zgodnie z zasadami oceny ofert określonymi przez Zamawiającego w Warunkach 

Realizacji Zamówienia (WRZ) otrzymała wynik końcowy pozwalający na udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Wykonawca spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne postawione przez Zamawiającego                      

w zaproszeniu  do składania ofert wraz z jego załącznikami. Zamawiający przewiduje zawarcie 

umowy w sprawie niniejszego zamówienia po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 



 

2 
Nr 0051/303/18 od 18.10.2018 roku do 23.10.2018 roku 

 
Sprawę prowadzi: Joanna Sierpińska 
Referat 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 

 

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych 

postępowaniach o zamówienie publiczne prowadzonych przez gminę Milanówek. 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

/-/ 

Wiesława Kwiatkowska 


