
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA 
 

                                                                                                                                         

                                                                                                                         Milanówek, dnia 25.11.2015 r. 
ZP.271.1.19.2015 
 
                                         

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/26/ORG/15  

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

 

„Sprzątanie i utrzymanie w ciągłej czystości pomieszczeń Urzędu Miasta Milanówka” 

 
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 

Kryterium 
społeczne 

zatrudnienia 
na podstawie 

umowy o 
pracę  
 (pkt) 

Ranga 10 % 

Łączna liczba 
punktów 

uzyskanych 
za wszystkie 

kryteria 
oceny ofert 

1 
Nie 

dotyczy 

BM COMPLEX 
Michał Bloch 
ul. Blokowa 6 

03-614 Warszawa 

107 748,00 

Wykonawca 
spełnia warunki 

udziału w 
postępowaniu, 

oferta nie 
podlega 

odrzuceniu. 

85,8520 10,0000 95,8520 

2 

 
 

Nie 
dotyczy 

Usługowa 
Spółdzielnia 

„UNIWERSUM” 
ul. Kasprzaka 24 
01-211 Warszawa 

102.782,04 

Wykonawca 
spełnia warunki 

udziału w 
postępowaniu, 

oferta nie 
podlega 

odrzuceniu. 

90,0000 10,0000 100,0000 

3 

 
 

Nie 
dotyczy 

AMLUX Sp. z o.o. 
ul. Grójecka 77 

02-094 Warszawa 
153 902,52 

Wykonawca 
spełnia warunki 

udziału w 
postępowaniu, 

oferta nie 
podlega 

odrzuceniu. 

60,1055 10,0000 70,1055 

 

 

 



 

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: 

Oferta nr 2 firmy: 

 
Usługowa Spółdzielnia „UNIWERSUM” 

 

Cena całkowita brutto: 102.782,04 zł 
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (liczba osób): 4. 

 

 

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

 

Wykluczono z postępowania Wykonawcę na podstawie art. ….. ust. …….. pkt. ……….. ustawy Prawo zamówień 

(uzasadnienie faktyczne i prawne)* - nie dotyczy. 

 

Odrzucono z postępowania ofertę nr ………. Wykonawcy na podstawie art. ….. ust……… pkt ……… ustawy Prawo 

zamówień publicznych(uzasadnienie faktyczne i prawne)* - nie dotyczy.    

 

 

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%), zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (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. 2 pkt. 3a)  ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

 

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 0051/356/15 od 25.11.2015 roku do 30.11.2015 roku (5 dni) 


