
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 
                                                                                                                                         

                                                                                                                         Milanówek, dnia  11.09.2015 r. 

 
ZP.271.1.5.2015 
 
                                              

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/16/BF/15 w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Obsługa bankowa budżetu Gminy Milanówek” 

 
 
 

 
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.  
 
 

 
Nr 

oferty 

 
Nazw (firma) i  

adres wykonawcy 

 
Cena 

całkowita 
obsługi 

bankowej 
(PLN) 

Streszczenie 
spełnienia 

warunków udziału 
w postępowaniu 

i oceny ofert 

 
Kryterium Nr 1 

Cena za 
obsługę 
bankową  

(Przychody 
netto = 

przychody – 
koszty) 
(PLN)  

Ranga 97pkt  

Kryterium Nr 2 
Postawienie 

kredytu 
krótkotermino

wego do 
dyspozycji 

Zamawiającego 
 

Ranga 3pkt   

Łączna liczba 
punktów 

uzyskanych 
za wszystkie 

kryteria oceny 
ofert 

1 

Bank Spółdzielczy 
w Białej Rawskiej  
ul. Jana Pawła II 

38,  
96-230 Biała 

Rawska  
Oddział w 
Milanówku  

ul.  Kościuszki 28 
05-822 Milanówek  

170.669,85 

Wykonawca 
spełnia warunki 

udziału w 
postępowaniu, 

oferta nie 
podlega 

odrzuceniu 

71,86 pkt 0,99 pkt 72,85 pkt 

2 

Powszechna Kasa 
Oszczędności 

Bank Polski S.A. 
ul. Puławska 15 

02-515 Warszawa 

230.371,80 

Wykonawca 
spełnia warunki 

udziału w 
postępowaniu, 

oferta nie 
podlega 

odrzuceniu 

97,00 pkt 3,00 pkt  100,00 pkt 

 



 

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

e-mail: miasto@milanowek.pl 
 

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

Odrzucono z postępowania ofertę nr ………. Wykonawcy nie dotyczy na podstawie art. ….. 
ust……… pkt ……… ustawy Prawo zamówień publicznych(uzasadnienie faktyczne i prawne)*.    
 
 
 
 
 
 
2 oferty spełniają  wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawił bank: 
 

 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 

ul. Puławska 15 
02-515 Warszawa 

 
 

 
 
 
Umowa z wyłonionym Bankiem 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.). 
 
 
 
 
 
 
 
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 0051/271/15 od 11.09.2015 roku do 16.09.2015 roku (5 dni) 
 
Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 


