
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 
                                                                                                                                         

                                                                                                                         Milanówek, dnia 23.11.2015 r. 
ZP.271.1.12.2015 
                                     
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/28/OŚZ/15 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utrzymanie czystości i porządku na 
terenie miasta Milanówka w okresie od  grudnia 2015 roku do kwietnia 2016 roku” 

 
 

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 
Czas 

wykonania 
usługi 

opróżniania 
koszy 

ulicznych 
(pkt) 

Ranga 10 % 

Łączna liczba 
punktów 

uzyskanych 
za wszystkie 

kryteria 
oceny ofert 

1 Nie 
dotyczy 

P.T.H.U 
„PACHOLCZYK”  
Piotr Pacholczyk 
Ul. Królewska 21 

05-822 Milanówek 

139 000,00 

Wykonawca 
spełnia 
warunki 

udziału w 
postępowaniu, 

oferta nie 
podlega 

odrzuceniu 

90,0000 9,0000 99,0000 

2 Nie 
dotyczy 

Urządzanie i 
Utrzymywanie 

Zieleńców 
Chirurgia Drzew 

Petroniusz Frejlich 
ul. Ludna 7B 

05-822 Milanówek 

216 000,00 

Wykonawca 
spełnia 
warunki 

udziału w 
postępowaniu, 

oferta nie 
podlega 

odrzuceniu 

57,9166 10,0000 67,9166 

 
 

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

Wykluczono z postępowania Wykonawcę nie dotyczy art. 24 ust. … pkt. …… ustawy Prawo zamówień publicznych 
(uzasadnienie faktyczne i prawne)*.   
 



 

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. …. pkt. ……. ustawy 
Prawo zamówień publicznych (uzasadnienie faktyczne i prawne)*.   

 

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Nr 1 firmy: 

P.T.H.U „PACHOLCZYK”  
Piotr Pacholczyk  

 

Cena całkowita brutto: 139.000,00 zł 
Okres wykonania usługi opróżniania koszy ulicznych: do godz. 10:00 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Wykonawca Piotr Pacholczyk PTHU „PACHOLCZYK”  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%), Czas 
wykonania usługi opróżniania koszy ulicznych (10%). Oferta w/w firmy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny 

i ww. kryteriów. 

 

 

Zamawiający, w myśl art. 94 ust. 2 pkt. 3a)  ustawy P.z.p., przewiduje zawarcie umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia publicznego 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  
 
 

Nr 0051/351/15 od 23.11.2015 roku do 28 .11.2015 roku (5 dni) 


