
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 

Nr 0051/19/13 od 24.01.2013 roku do 29.01.2013 roku (5dni) 

                                                                                                                                         

                                                                                                              Milanówek, dnia  23.01.2013 r. 

 

 
TOM.271.2.1.2013 

 
 
                                 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/1/OŚZ/13 w 
trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 
ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta 
Milanówka”. 

 
 

ZAWIADOMIENIE 
                                               o wyborze oferty  
 
 
działając zgodnie z art. 92 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 wyniku postępowania.  
 

W postępowaniu udział wzięły 4 firmy: 
 
Oferta nr 1 firmy: 
       

Firma RUTKOWSKI Tadeusz Rutkowski 
ul. Krzywdy Rzewuskiego 50 
05-800 Pruszków 

 
Oferta nr 2 firmy: 
 

AGAdendron Sp. j. 
Zakładanie i Pielęgnacja Zieleni 
Agata Szymańska, Bożena Szymańska 
ul. Rybna 26 
05-090 Raszyn 

 
Oferta nr 3 firmy: 
 

Urządzanie, Utrzymywanie Zieleńców Chirurgia Drzew  
Petroniusz Frejlich  
ul. Ludna 7B  
05-822 Milanówek 

 
Oferta nr 4 firmy: 

 
Zakład Usług Wielobranżowych  
Jolanta Generalczyk  
ul. Wiejska 13 
05-805 Otrębusy 



 

05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45 
tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20 

e-mail: miasto@milanowek.pl 
 

 
 

Zamawiający dokonał oceny oferty na podstawie kryteriów podanych  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Wykluczono z postępowania Wykonawcę nie dotyczy na podstawie art. 24 ust. …. pkt. ……… ustawy 
Prawo zamówień publicznych (uzasadnienie wykluczenia…………………….).* 
 
 
Odrzucono z postępowania ofertę nr 1 Wykonawcy Firma RUTKOWSKI Tadeusz Rutkowski na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
zawiera błędy w obliczeniu ceny”. Wykonawca w dwóch pozycjach w tabeli kosztowej złożonej w raz z 
ofertą błędnie wskazał obowiązującą stawkę VAT poprzez podanie, że wynosi ona 8%, podczas gdy 
wynosi 23%. Nie jest to oczywista omyłka rachunkowa i jako taka nie może być poprawiona. W takiej 
sytuacji błąd nie podlega poprawieniu  zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawa zamówień 
publicznych, ponieważ nie jest to omyłka, ale raczej świadome i błędne złożenie oświadczenia, które 
powoduje niezgodność oferty z odrębnymi przepisami prawa. W konsekwencji oferta zawierająca taki 
błąd podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.  
 
 
3 oferty spełniają wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Numer 

oferty 

Liczba pkt. w kryterium cena Razem pkt. 

1 
Odrzucona oferta Odrzucona 

oferta 

2 50,74 pkt 50,74 pkt 

3 87,92 pkt 87,92 pkt 

4 100,00 pkt 100,00 pkt 

 
 

 
Zamawiający na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert za najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 4firmy: 
 
 

Zakład Usług Wielobranżowych  
Jolanta Generalczyk 
ul. Wiejska 13 

05-805 Otrębusy 

 
 
Umowa z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta na podstawie art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010 roku nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 
 
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z wyłonionym Wykonawcą po 30 stycznia 2013 roku. 
 
Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach 
prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka. 
 

                                 Burmistrz Miasta Milanówka 
                          -/-                              

                             Jerzy Wysocki 
                                                                               

 
 
 
Nr 0051/19/13 od 24.01.2013 roku do 29.01.2013  roku (5dni) 
 
Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 


