
1 

 

                                                                                                                                              Znak procedury:  ZP.271.1.10.2017.KN     

 
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/10/TOM/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Wywóz wody po opadach atmosferycznych i wód roztopowych z terenu miasta oraz bieżące utrzymanie urządzeń odwadniających w Milanówku 
Zadanie 1: Wypompowanie i wywóz wody po opadach atmosferycznych i wód roztopowych; 

Zadanie 2: Bieżące utrzymanie infrastruktury odwodnieniowej 
 

 
Numer 
oferty 

 

 
Numer 

zadania/ 
pozycja 

zamówienia 
 

Firma (nazwa) lub  
imię i nazwisko  

oraz adres Wykonawcy 

Kryterium Nr 1 
Cena całkowita brutto 

(PLN) 

Kryterium Nr 2 
Czas reakcji 

wykonywania usługi 
(w minutach-zad.1) 

(w dniach-zad.2) 

Warunki płatności Termin wykonania 

1 1 

Wywóz Nieczystości Płynnych 
„EKO-TRANS”  

Adam Chała 
ul. Przesmyk 31 
05-825 Kałęczyn 

216 000,00 45 min 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 

2 1 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Wodno-Ściekowej  

„GEA-NOVA” Sp. z o.o. 
ul. Leśna 1, Józefów, 

05-860 Płochocin  

390 960,00 60 min 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 



2 

 

2 2 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Wodno-Ściekowej  

„GEA-NOVA” Sp. z o.o. 
ul. Leśna 1, Józefów, 

05-860 Płochocin 

18  581,40 1 dzień 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 

 

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto: 260 658,00 zł, w tym na: 

Zadanie nr 1 - 151 200,00 zł  i Zadanie nr 2 – 109 458,00 zł. 

 

UWAGA !!! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszego dokumentu, czyli informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy P.z.p. przekaże 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postepowaniu. 

        

 23.02.2017 r.  Anna Nyrek-Koczkodaj                                  
                                                                                                                                          (Przewodnicząca Komisji Przetargowej)                                                                               

                     


