
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA 
 

 

                                                                                                                                          Milanówek, dnia  08.08.2013 r. 

 

Nr sprawy: TOM.271.2.16.2013 

 

        Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/16/TOM/13  

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych na 
podstawie art. 11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Bieżące utrzymanie dróg 

asfaltowych – remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta 

Milanówka” 
 

 

P R O T O K Ó Ł  
z otwarcia ofert 

 
 
działając zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję o publicznym 
otwarciu ofert:. 
 
 

Procedura otwarcia ofert odbyła się w dniu 08.08.2013 roku o godzinie 1230 w siedzibie 
Zamawiającego – w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4, sala konferencyjna, 
zgodnie z podaną informacją  w obecności komisji przetargowej w składzie: 
 
 
Przewodniczący komisji: Andrzej Kaleta 
Sekretarz komisji: Kinga Niedźwiecka – Reszczyk  
Członek komisji: Stanisław Borkowski 
  

 
i 2  Przedstawicieli Wykonawców 
 
Przewodniczący komisji podał kwotę jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia: 
tj. 335.000,00 zł. 
 
 
W postępowaniu zostały złożone 2 oferty w tym 0 po terminie na składanie ofert. 
 
 
Po stwierdzeniu nienaruszonego stanu oferty Komisja dokonała jej otwarcia. 

 
 
Oferta nr 1 firmy: 
       
Wielobranżowy Zakład Budowlano Usługowy 
„POLMAXBAU” 
ul. Przeskok 10 
05 – 822 Milanówek 



 

05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45 

tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20 

e-mail: miasto@milanowek.pl 

 

 
cena jednostkowa wykonania naprawy 1m2 nawierzchni: 

 netto    48,85 złotych/m2 

 brutto   60,09 złotych/m2 
 

wartość zamówienia za cały zakres robót tj. 5.200 m2 wynosi: 

 netto   254 020,00 złotych  

 brutto  312 468,00 złotych 
 

Oferta nr 2 firmy: 
 
F.H.U.”BRUK-BUD” Piotr Skoczek 
Pogorzel ul. Świerkowa 31 
05-430 Celestynów 
 

cena jednostkowa wykonania naprawy 1m2 nawierzchni: 

 netto       39,00 złotych/m2 

 brutto     47,97 złotych/m2 
 

wartość zamówienia za cały zakres robót tj. 5.200 m2 wynosi: 

 netto    202 800,00 złotych  

 brutto   249 444,00 złotych 
 
 
 
 

 
 
 
Na podaniu tych informacji Przewodniczący komisji zakończył jawną część pracy Komisji 
przetargowej.    
                                                                                  
 
      

Przewodniczący  Komisji Przetargowej 
                           -/-                                                    

                                                                                                                   Andrzej Kaleta 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 


