
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 
                                                                                                                                         

                                                                                                                         Milanówek, dnia 27.11.2015 r. 
 
ZP.271.1.16.2015 
                                           
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/24/TOM/15 przeprowadzonego  w 

trybie przetargu nieograniczonego na:  

„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, audytu energetycznego oraz dokumentacji aplikacyjnej 

dla termomodernizacji budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 108 

obręb 06-03 w Milanówku” 

 

ZAWIADOMIENIE 

o wyborze oferty 

 

działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r.,  poz. 

907 z późn. zm.) informuję o wyniku postępowania: 
 

Nr 
oferty 

 
 

Części 

/Nr 

zadania 

 
Nazw (firma) i adres 

Wykonawcy 

 
Cena 

całkowita 
brutto 

(PLN) 

Streszczenie 
spełnienia 
warunków 

udziału 

w postępowaniu 

i oceny ofert 

Kryterium Nr 1 
Cena całkowita 

brutto 
(pkt) 

Ranga 90 % 

Kryterium Nr 2 
Okres rękojmi 

za wady 
(pkt) 

Ranga 10 % 

Łączna liczba 
punktów 

uzyskanych 
za wszystkie 

kryteria 
oceny ofert 

1 Nie 
dotyczy 

Studio Budowlane  
„UNITY” S.C. 

Małgorzata Tischner, 
Damian Cyrta 

ul. Kędzierskiego 2/66, 
01-493 Warszawa 

Adres do korespondencji: 
ul. Warszawska 33D, 

05-082 Blizne 
Łaszczyńskiego 

83.640,00 

Wykonawca 
spełnia  

warunki udziału w 
postępowaniu, 

oferta nie podlega 
odrzuceniu 

90,0000 10,0000 100,0000 

2 Nie 
dotyczy 

BEST 
CONSULTING 
PLUS Sp. z o.o. 

ul. Roździeńskiego 2 
41-946 Piekary Śląskie 
Adres do korespondencji: 

ul. Sucha 47,  
41-200 Sosnowiec 

31.734,00 

Wykonawca  
nie spełnia 

warunków udziału 
w postępowaniu, 
oferta podlega 
odrzuceniu. 

Oferta 

odrzucona 

Oferta 

odrzucona 

Oferta 

odrzucona 

3 Nie 
dotyczy 

Mazowiecka Agencja 
Energetyczna  

Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 151 

lok. 25 
02-326 Warszawa 

141.450,00 

Wykonawca 
spełnia  

warunki udziału w 
postępowaniu, 

oferta nie podlega 
odrzuceniu 

53,2174 10,0000 63,2174 

 
 



 

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

e-mail: miasto@milanowek.pl 
 

Po terminie składania ofert,  wpłynęła/y  0 oferta/y,  którą/e złożyła/y firma/y* - nie dotyczy. 

 
Wykluczono z postępowania Wykonawcę: BEST CONSULTING PLUS Sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych (t..j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.): „Z postępowania o udzielenie 

zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy (….) nie wykazali spełniania warunków udziału  w 

postępowaniu”. 
 

Uzasadnienie faktyczne:  

Wykonawca złożył swoją ofertę do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego. Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca 
zobowiązany był przedstawić dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego.  

W dniu 16.11.2015 r. Zamawiający, na mocy art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2013 r. poz. 907, z późn. zm.) wezwał Wykonawcę: BEST CONSULTING PLUS Sp.z o.o. do uzupełnienia złożonych 
w ofercie dokumentów w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy P.z.p. tj.: dokumentów składanych na podstawie rozdz. II ust. 2 pkt. 2.3. ppkt. 6 - 8. SIWZ,  zgodnie z § 1 ust. 3 
pkt. 1 Rozporządzenia tj. uzupełnienia : 
1. „Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy 

Pzp.”, 

2. „Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy 

Pzp.”, 

3. „Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 

ustawy Pzp.” 

Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p., zgodnie z rozdz. II ust. 2 
pkt. 2.3. ppkt. 6, 7 i 8 SIWZ Wykonawca był zobowiązany złożyć przedmiotowe dokumenty potwierdzające, że 
Wykonawca nie został prawomocnie skazany za przestępstwo: 
-  popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
- powierzenia pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP. 
Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 19.11.2015 r. do godz. 12.00 nie uzupełnił 

stosownych dokumentów, do uzupełnienia których był zobligowany pismem znak: ZP.271.1.16.2015 z dnia 
16.11.2015 r. 
Mając na uwadze, iż Ustawodawca wskazał literalnie w aktach prawa jakich dokumentów może wymagać Zamawiający 
od Wykonawców, dokumenty przedłożone przez Wykonawcę nie potwierdzają warunku braku podstaw do 

wykluczenia w postępowaniu. Przepis art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 
obligatoryjne wykluczenie z udziału w postępowaniu Wykonawcy, który nie potwierdziła braku podstaw do 
wykluczenia z postepowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.  
 

Odrzucono z postępowania ofertę nr 2 Wykonawcy: BEST CONSULTING PLUS Sp. z o.o. na podstawie art. 24. 
ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. „ Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.   
Zamawiający wykluczył Wykonawcę: BEST CONSULTING PLUS Sp. z o.o. z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, gdyż nie potwierdził on braku podstaw do wykluczenia wykazał z postepowania, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 

 
 
 

 



 

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

e-mail: miasto@milanowek.pl 
 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Nr 1 firmy: 
Studio Budowlane  „UNITY” S.C. Małgorzata Tischner, Damian Cyrta 

Cena całkowita brutto: 83 640,00 zł 

Okres rękojmi za wady: 36 miesięcy 

 
Uzasadnienie wyboru:  
Wykonawca spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Po spełnieniu postawionych 
przez Zamawiającego wymagań oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru oferty: 
Oferowana cena całkowita brutto (90%), Okres rękojmi za wady (10%). Oferta w/w firmy przedstawia 
najkorzystniejszy bilans ceny i ww. kryteriów  

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w trybie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo 
zamówień publicznych, po uprawomocnieniu się wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zapraszamy do udziału w 
kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka. 
 
 
 

 
 
 

Burmistrz  Miasta Milanówka 
                  
                                                                                                                                        /-/ 
                         Wiesława Kwiatkowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przygotowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk; Sprawdziła: Anna Nyrek-Koczkodaj 
 
 

Nr 0051/361/15 od 27.11.2015 roku do 02.12.2015 roku (5 dni) 


