
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 
                                                                                                                                         

                                                                                                                         Milanówek, dnia  24.04.2015 r. 

 
TOM.271.1.6.2015 
                                              
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/5/OŚZ/15 w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie  
art. 11 ust.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych na „Utrzymanie czystości i porządku na 

terenie miasta Milanówka w okresie od maja do listopada 2015roku” 

 
 

ZAWIADOMIENIE 
                                               o wyborze oferty  
 
 
działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) informuję o wyniku postępowania.  
 

W postępowaniu udział wzięły 3 firmy: 
 
 
Oferta nr 1 firmy: 
      
      Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. 
 ul. S. Bryły 6 
 05-800 Pruszków 
 
Oferta nr 2 firmy:  
 
      Urządzanie, Utrzymywanie Zieleńców Chirurgia Drzew  
      Petroniusz Frejlich  

ul. Ludna 7B  
05-822 Milanówek 

 

Oferta nr 3 firmy: 
 
P.T.H.U „PACHOLCZYK” Piotr Pacholczyk 
Ul. Królewska 21 
05-822 Milanówek  

 
 
 

Zamawiający dokonał oceny oferty na podstawie kryteriów podanych  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Wykluczono z postępowania Wykonawcę nie dotyczy na podstawie art. 24 ust. …. pkt. ……… 
ustawy Prawo zamówień publicznych (uzasadnienie wykluczenia…………………….).* 



 

05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45 
tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20 

e-mail: miasto@milanowek.pl 
 

 
 
Odrzucono z postępowania ofertę nr …… Wykonawcy nie dotyczy na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt. ………… ustawy Prawo zamówień publicznych (uzasadnienie odrzucenia).* 
 
 
Oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 
 

Numer 

oferty 

Liczba pkt. w 

kryterium cena 

Liczba pkt. w kryterium 

termin opróżniania koszy 

ulicznych  

Razem pkt. 

1 79,10 pkt 4,50 pkt 
 

83,60 pkt 
 

2 90,94 pkt 5,00 pkt 

 

65,94 pkt 
 

3 95,00 pkt 4,50 pkt 

 

99,50 pkt 
 

 
Zamawiający na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert za najkorzystniejszą wybrał ofertę 
nr 3 firmy: 
 

P.T.H.U „PACHOLCZYK” Piotr Pacholczyk 
Ul. Królewska 21 
05-822 Milanówek 

 
 
 
Umowa z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta na podstawie art. 94 ust.2 pkt 3a Ustawy 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.). 
 
 
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z wyłonionym Wykonawcą  po 27 kwietnia 
2015roku. 
 
Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach 
prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Burmistrz Miasta Milanówka 
                          /-/ 

                             mgr inż. Wiesława Kwiatkowska  
                                                                               

 
 
 

Nr 0051/111/15 od 24.04.2015 roku do 29.04.2015 roku (5 dni) 
 
Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 


