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OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  OO  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIUU  
 

BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  MMiillaannóówwkkaa    
na podstawie w art. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dalej zwaną 
ustawą Pzp 

ogłasza przetarg nieograniczony na: 

 

„„ Profilowanie dróg gruntowych równiarką na 
terenie miasta Milanówka””   

  
  

OOggłłoosszzeenniiee  uummiieesszzcczzoonnee  ww  BBZZPP  ww  ddnniiuu  1100..0011..22001133  rrookkuu  nnuummeerr    
15428-2013  

11..  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCYY  
 

11..11    NNaazzwwaa  ii  aaddrreess:: 
Gmina Milanówek  

adres: Urząd Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 
REGON: 013269150; NIP 529-10-04-197; 
tel. (022) 758-30-61, fax. (022) 755-81-20, e-mail: miasto@milanowek.pl 

 

aaddrreess  ssttrroonnyy  iinntteerrnneettoowweejj  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo::    
  
www.milanowek.pl 
 

11..22..  RRooddzzaajj  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo::  
 
Administracja samorządowa 

 
22..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  
22..22  RRooddzzaajj  zzaammóówwiieenniiaa::  
  
 Roboty budowlane 
 

22..22  OOkkrreeśślleenniiee  pprrzzeeddmmiioottuu  oorraazz  wwiieellkkoośśccii  ii  zzaakkrreessuu  zzaammóówwiieenniiaa::::  
 
Przedmiotem zamówienia są prace konserwacyjne dróg gminnych na terenie miasta Milanówka 
polegające na mechanicznym równaniu i profilowaniu nawierzchni dróg gruntowych równiarką. 

 

Wykonawca zobowiązany będzie do wyprofilowania nawierzchni dróg gruntowych w taki sposób, aby 

odprowadzić wody opadowe na pobocze lub do rowów odwadniających oraz rozplantowania warkocza 
powstającego podczas równania. 

 

W przypadku równania nawierzchni powierzchniowo utwardzonej tłuczniem kamiennym lub 

betonowym po przejściu równiarki nawierzchnię należy uwałować przy pomocy stalowego walca 

wibracyjnego. 

 

W ramach realizacji  umowy Wykonawca wykona trzykrotne równanie ulic w całym mieście (jedno 

równanie wynosi około 230 tys.m2). Niezależnie od tego Przedstawiciel Zamawiającego może zlecić 

wykonanie równania kilku ulic. 
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Podana ilość wykonanych równań może ulec zwiększeniu, bądź zmniejszeniu. Zamawiający nie 
gwarantuje zlecenia wykonania prac w  podanej ilości. Zmniejszenie ilości prac nie uprawnia 
Wykonawcy do odszkodowania. 
 
Zamawiający będzie każdorazowo wskazywał Wykonawcy wymagany zakres prac, termin wykonania i 
szacunkową wartość zlecenia poprzez Polecenie wykonania. Realizacja każdego polecenia będzie 
zakończona protokołem odbioru prac podpisanym przez obie strony i prawidłowym wystawieniem 
faktury za faktycznie wykonane prace. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana do 
czasu obowiązywania umowy lub do wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na to 
zamówienie.  
 
W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów itp. urządzeń znajdujących się w pasie drogowym w 
związku z wykonywanymi pracami Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej ich naprawy. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wykonane prace.  

 
Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należyta starannością, zgodnie 
obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i 
uzgodnieniami dokonanymi z Przedstawicielem Zamawiającego. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniego oznakowania odcinka drogi, na którym prowadzone 
będą roboty. 
Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, od chwili 
rozpoczęcia robót aż do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń, odpowiedzialny będzie 
Wykonawca. 
 
Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć wszystkie drzewa, które znajdują się w miejscach 
gdzie może nastąpić ich uszkodzenie. 
 
Personel Wykonawcy skierowany do realizacji zamówienia w terenie musi posiadać ubranie ochronne z 
logo (nazwą) firmy i elementami odblaskowymi.    
 

  22..33.. CCzzyy  pprrzzeewwiidduujjee  ssiięę  uuddzziieelleenniiee  zzaammóówwiieeńń  uuzzuuppeełłnniiaajjąąccyycchh  zzaammóówwiieeńń    
uuzzuuppeełłnniiaajjąąccyycchh::  
 

Nie 
 

  22..44.. WWssppóóllnnyy  SSłłoowwnniikk  ZZaammóówwiieeńń  ((CCPPVV))::  
  

CPV 45 23 31 41-9  Roboty w zakresie konserwacji dróg 

 
  22..11.. CCzzyy  ddooppuusszzcczzaa  ssiięę  zzłłoożżeenniiee  ooffeerrttyy  cczzęęśścciioowweejj::  
 

nie 
 
 22..22.. CCzzyy  ddooppuusszzcczzaa  ssiięę  zzłłoożżeenniiee  ooffeerrttyy  wwaarriiaannttoowweejj.. 
  

nie 

  
 22..44.. CCzzaass  ttrrwwaanniiaa  zzaammóówwiieenniiaa  lluubb  tteerrmmiinn  wwyykkoonnaanniiaa: 

 
zakończenie 31.12.2013 rok 

 
 

33..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  CCHHAARRAAKKTTEERRZZEE  PPRRAAWWNNYYMM,,  EEKKOONNOOMMIICCZZNNYYMM,,  
FFIINNAANNSSOOWWYYMM  II  TTEECCHHNNIICCZZNNYYMM  

 
 33..11.. wwaaddiiuumm:: 
 

IInnffoorrmmaaccjjaa  nnaa  tteemmaatt  wwaaddiiuumm::  
Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 3.000,00 PLN.  
 
Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 
 
Wpłaty wadium należy dokonać przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 25.01.2013 roku 
do godziny 1215 .  
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Wadium może być wniesione przelewem na konto bankowe Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w 
Białej Rawskiej Filia Milanówek  numer rachunku  62 9291 0001 0086 8336 2000 0050 z 
dopiskiem na przelewie „WADIUM” i oznaczyć: „Profilowanie dróg gruntowych równiarką na 
terenie miasta Milanówka” lub w formach wymienionych w art. 45 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 
 
Wadium wnoszone przelewem do Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej musi znajdować się na 
koncie Zamawiającego w terminie składania ofert, a  potwierdzenie wniesienia wadium należy załączyć 
do oferty. 
 
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginały dokumentów należy 
załączyć do oferty lub zdeponować w kasie Urzędu Miasta w Milanówku ul. Kościuszki 45,  a ich 
poświadczone kopie dołączyć do oferty. Zaleca się aby dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty 
został złożony w oddzielnej kopercie. 
 
Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone 
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu 
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 
 
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertą akceptowalną formą wadium 
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 
 
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 
 

33..22. ZZaalliicczzkkii    
  

CCzzyy  pprrzzeewwiidduujjee  ssiięę  uuddzziieelleenniiaa  zzaalliicczzeekk  nnaa  ppoocczzeett  wwyykkoonnaanniiaa  zzaammóówwiieenniiaa    
  

Nie  
    

33..33..  WWaarruunnkkii  uuddzziiaałłuu  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu  oorraazz  ooppiiss  ssppoossoobbuu  ddookkoonnyywwaanniiaa  oocceennyy      
                ssppeełłnniieenniiaa  ttyycchh  wwaarruunnkkóóww:: 
 

33..33..11 uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,   
               jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
 

33..33..22 wiedza i doświadczenie  
 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wykonał minimum 2 zamówienia polegające na profilowaniu dróg gruntowych na 
terenie zurbanizowanym 

 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie 
dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej 
warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów 
musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.  

 
33..33..33 potencjał techniczny 

 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje w pełni sprawnym i 
bezpiecznym oraz gwarantującym właściwą  jakość wykonywanych robót parkiem 
maszynowym, w szczególności: 
 

a) równiarką – minimum 1 szt. 

b) walec wibracyjny – minimum 1 szt. 
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie 
dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej 
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warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów 
musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.  

 
3.3.4 osoby zdolne do wykonania   

 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje osobami, co najmniej:  
 

a) 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi równiarki  określone w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych. 

b) 1 osobą posiadającą uprawnienia do obsługi walca określone w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych. 

c) 2 pracownikami fizycznymi. 
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie 
dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej 
warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów 
musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.  

 

33..33..55 Sytuacja ekonomiczna i finansowa   
 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada polisę lub inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł 
(sto tysięcy zł.) 
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie 
dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej 
warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów 
musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.  

 
33..44.. iinnffoorrmmaaccjjaa  oo  oośśwwiiaaddcczzeenniiaacchh  lluubb  ddookkuummeennttaacchh,,  jjaakkiiee  mmaajjąą  ddoossttaarrcczzyyćć        
            WWyykkoonnaawwccyy  ww  cceelluu  ppoottwwiieerrddzzeenniiaa  ssppeełłnniiaanniiaa  wwaarruunnkkóóww  uuddzziiaałłuu  ww        

                        ppoossttęęppoowwaanniiuu  oorraazz  nniieeppooddlleeggaanniiaa  wwyykklluucczzeenniiuu  nnaa  ppooddssttaawwiiee  aarrtt..  2244  uusstt..11      
              uussttaawwyy  ::  

  

33..44..11  WW  zzaakkrreessiiee  wwyykkaazzaanniiaa  ssppeełłnniiaanniiaa  pprrzzeezz  wwyykkoonnaawwccęę  wwaarruunnkkóóww,,  oo  kkttóórryycchh        

                  mmoowwaa  ww  aarrtt..    2222  uusstt..  11  uussttaawwyy,,  oopprróócczz  oośśwwiiaaddcczzeenniiaa  oo  ssppeełłnniieenniiuu  wwaarruunnkkóóww      

                uuddzziiaałłuu  ww    ppoossttęęppoowwaanniiuu,,  nnaalleeżżyy  pprrzzeeddłłoożżyyćć::  

  
1) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 

i doświadczenia, wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca  wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  
 

2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy 
usług lub robót budowlanych  w celu realizacji zamówienia wraz z  informacją o podstawie 
dysponowania tymi zasobami 
 

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami,  

 
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  
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5) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia 

 
 

33..44..22  WW  zzaakkrreessiiee  ppoottwwiieerrddzzeenniiaa  nniieeppooddlleeggaanniiaa  wwyykklluucczzeenniiuu  nnaa  ppooddssttaawwiiee  aarrtt..  2244    
                            uusstt..  11  uussttaawwyy,,  nnaalleeżżyy  pprrzzeeddłłoożżyyćć::  
  

1) Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia  
 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy 
  

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące  
przed upływem terminu składania ofert, 
 

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 
trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przekłada 
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla  wykonawcy, określonym w 
pkt. 3.4.2 

 

33..44..33  DDookkuummeennttyy  ppooddmmiioottóóww  zzaaggrraanniicczznnyycchh  
  
JJeeżżeellii  wwyykkoonnaawwccaa  mmaa  ssiieeddzziibbęę  lluubb  mmiieejjssccee  zzaammiieesszzkkaanniiaa  ppoozzaa  tteerryyttoorriiuumm  
RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj,,  pprrzzeeddkkłłaaddaa::  
 

33..44..33..11    ddookkuummeenntt  wwyyssttaawwiioonnyy  ww  kkrraajjuu,,  ww  kkttóórryymm  mmaa  ssiieeddzziibbęę  lluubb  mmiieejjssccee  
zzaammiieesszzkkaanniiaa  ppoottwwiieerrddzzaajjąąccyy,,  żżee::  
  

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  
 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert  
 
 

33..77  CCzzyy  ooggrraanniicczzaa  ssiięę  mmoożżlliiwwoośśćć  uubbiieeggaanniiaa  ssiięę  oo  zzaammóówwiieenniiee  ppuubblliicczznnee  ttyyllkkoo  ddllaa  

wwyykkoonnaawwccóóww,,  uu  kkttóórryycchh  ppoonnaadd  5500  %%  pprraaccoowwnniikkóóww  ssttaannoowwiiąą  oossoobbyy  nniieeppeełłnnoosspprraawwnnee::    
nie 

 

 4.PROCEDURA 
 
  4.1.1. TTrryybb  uuddzziieelleenniiaa  zzaammóówwiieenniiaa::  
 
przetarg nieograniczony 
 

 4.2.1. KKrryytteerriiaa  oocceennyy  ooffeerrtt:: 
 
Najniższa cena 



  

Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 

 
Nr 0051/6/13 od 10.01.2013 roku do 25.01.2013 roku (14dni) 
 

  
44..22..22  CCzzyy  pprrzzeepprroowwaaddzzoonnaa  bbęęddzziiee  aauukkccjjaa  eelleekkttrroonniicczznnaa::  
 
Nie 

 

  44..33.. zzmmiiaannaa  uummoowwyy   
    

CCzzyy  pprrzzeewwiidduujjee  ssiięę  iissttoottnnee  zzmmiiaannyy  ppoossttaannoowwiieeńń  zzaawwaarrtteejj  uummoowwyy  ww  ssttoossuunnkkuu  ddoo  ttrreeśśccii  ooffeerrttyy,,  

nnaa  ppooddssttaawwiiee  kkttóórreejj  ddookkoonnaannoo  wwyybboorruu  wwyykkoonnaawwccyy:: tak 

 

DDooppuusszzcczzaallnnee  zzmmiiaannyy  ppoossttaannoowwiieeńń  uummoowwyy  oorraazz  ookkrreeśślleenniiee  wwaarruunnkkóóww  zzmmiiaann  
 
Na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących 
przypadkach: 
 

• z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy - Zamawiający przewiduje możliwość 
przedłużenia terminu wykonania zamówienia  o czas w którym realizacja zamówienia jest 
uniemożliwiona; 

• z powodu siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego 
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach 
- Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia  o czas w 
którym realizacja zamówienia jest uniemożliwiona; 
 

O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować Zamawiającego pisemnie. 

  
44..44..  IInnffoorrmmaaccjjee  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee  
44..44..11..  aaddrreess  ssttrroonnyy  iinntteerrnneettoowweejj,,  nnaa  kkttóórreejj  jjeesstt  ddoossttęęppnnaa    ssppeeccyyffiikkaaccjjaa  iissttoottnnyycchh  
wwaarruunnkkóóww  zzaammóówwiieenniiaa::  
 
www. milanowek.pl.  

    
SSppeeccyyffiikkaaccjjęę  iissttoottnnyycchh  wwaarruunnkkóóww  zzaammóówwiieenniiaa  mmoożżnnaa  uuzzyysskkaaćć  ppoodd  aaddrreesseemm::  
 
na wniosek Zainteresowanego, w referacie Technicznej Obsługi Miasta w Urzędzie Miasta Milanówka 
ulica Spacerowa 4 w godzinach pracy Urzędu  

 
44..44..44..  TTeerrmmiinn  sskkłłaaddaanniiaa  wwnniioosskkóóww  oo  ddooppuusszzcczzeenniiee  ddoo  uuddzziiaałłuu  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu  
lluubb  ooffeerrtt::  

 
25.01.2013 roku,  godzina 1215. 
 

MMiieejjssccee:: Oferty należy składać w punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Milanówku ul. 

Spacerowa 4, bądź wysłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego. 

 
44..44..55.. TTeerrmmiinn  zzwwiiąązzaanniiaa  ooffeerrttąą::  

 

OOkkrreess  ww  ddnniiaacchh:: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert.) 

 

44..44..1177.. czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
 
nie 
 

                                            Burmistrz Miasta Milanówka                                       
                                                 -/-                    

                                           Jerzy Wysocki 
 


