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INFORMACJA O WYNIKACH
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
GN.272.8.2021.MB

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy

nieruchomości stanowiącej działkę nr 70 obr. 05-15 o powierzchni 0,1648ha zabudowanej  budynkiem mieszkalnym o

powierzchni użytkowej 260m2 oraz budynkiem  gospodarczo-garażowym o powierzchni użytkowej około 20m2.

W dniu 15 czerwca 2021r. na stronie BIP Zamawiającego umieszczone zostało zapytanie ofertowe dotyczące

dotyczące sporządzenia operatu szacunkowego.

http://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne/zamowienia-do-130-tys-zl/14853-gn-272-8-2021-mb-sporzadzenie-

operatu-szacunkowego

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

świadczących usługi w tym zakresie (14 podmiotów).

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 23 czerwca 2021r. na godzinę 14:00

Do Urzędu Miasta Milanówka terminowo wpłynęły następujące oferty:

1. Budoserwis Z.U.H. ul. Kościuszki 31 41-500 Chorzów , NIP 627-10-00-400

Inne podmioty nie złożyły ofert.

Ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dokonano na podstawie treści umów dotyczących  sporządzenia operatu
szacunkowego zawartych w dniach 29-04-2021 – 17-06-2021 – średnia dla 18 operatów wyniosła ok. 690zł brutto
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Ocena Formalna złożonych ofert

BUDOSERWIS

oferta została złożona w terminie określonym w
zapytaniu

Tak

oferta została złożona na formularzu będącym
załącznikiem do zapytania

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

Oferta spełnia kryteria formalne tak

Ocena Ofert

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

Liczba punktów ogółem 100

Informacja o odstąpieniu od udzielenia zamówienia
Jedyna oferta złożona złożona w odpowiedzi na zapytanie z dnia 15 czerwca 2021 przekracza wartość
środków jakie zamawiający przeznaczył na sporządzenie  operatu szacunkowego (ponad siedmiokrotnie).

W związku z powyższym Urząd Miasta Milanówka odstępuje od udzielenia zamówienia Oferentowi i zwalnia
go ze związania ofertą z dnia 23 czerwca 2021.
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