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Milanówek, 19 maja 2021 r.

INFORMACJA O WYNIKACH
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
GN.272.4.2021.MB

Sporządzenie operatu szacunkowego na potrzeby określenia wartości
odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę Milanówek z przeznaczeniem
na drogi publiczne. Milanówek działki 5/19, 5/22, 5/17, 5/20 obr. 06–10.

W dniu 07 maja 2021r. na stronie BIP Zamawiającego umiesczone zostało zapytanie ofertowe dotyczące

dotyczące sporządzenia operatu szacunkowego.

https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/zamowienia-do-130-tys-zl/14735-gn-272-4-2021-mb-sporzadzenie-operatu-
szacunkowego

Zapytanie zostało także przesłane na zidentyfikowane w sieci Internet adresy poczty elektronicznej

Wykonawców świadczących usługi w tym zakresie (10 podmiotów).

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 maja 2021r. na godzinę 18:00

Do Urzędu Miasta Milanówka terminowo wpłynęły następujące oferty:

1. Dom Polski Barbara Mazur, Grodzisk Mazowiecki, NIP 948-159-10-47

2. Wycena Nieruchomości, Wiesława Figurska-Sitarska, Warszawa, NIP 525-150-04-41

Inne podmioty nie złożyły ofert.

Rozeznanie cenowe na potrzeby niniejszego postępowania zostało dokonane w dniu 26 marca 2021, z oznaczonym
terminem przesłania wstępnej kalkulacji ceny zlecenia na dzień 31 marca 2021r. (zapytanie mailowe skierowane do 7
podmiotów) W terminie wpłynęła informacja od jednego wykonawcy, określająca oszacowanie wartości przedmiotu
zamówienia na 2460zł brutto
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Ocena Formalna złożonych ofert

Dom Polski Wycena
Nieruchomości

oferta została złożona w terminie określonym w
zapytaniu

tak tak

oferta została złożona na formularzu będącym
załącznikiem do zapytania

tak tak

oferta jest podpisana przez właściwą liczbę osób
upoważnionych do składania oświadczeń woli w
sprawach majątkowych w imieniu oferenta lub
ustanowionego pełnomocnika zgodnie z
zapisami wynikającymi z dokumentu określającego
osobowość prawną

tak tak

Oferta spełnia kryteria formalne tak tak

Ocena Ofert

Dom Polski Wycena Nieruchomości
Liczba Punktów kryterium I
"Oferowana cena całkowita brutto" 100 85

Liczba punktów ogółem 100 85

Wybór oferty
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożona przez:

Barbara Mazur Dom Polski, ul. Okrężna 15A 05-827 Grodzisk Mazowiecki, NIP 948-159-10-47

Informacja dla wybranego oferenta
Wyznacza się termin na zawarcie umowy przypadający na pięć dni roboczych od zawieszenie niniejszej
informacji na BIP zamawiającego. W przypadku niepodpisania umowy w tym terminie umowa zostanie
zawarta z kolejnym oferentem określonym wg kryterium uzyskanej punktacji.

Niniejsza informacja w dniu zamieszczenia na BIP została także rozesłana na adresy mailowe poszczególnych
oferentów.


