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Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 

 
 

Milanówek, dnia 22.01.2014 roku 
 

Nr sprawy: TOM.271.2.28.2013         

 

 
Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 271/33/INF/13 na ”Budowa sieci informatycznej, 

systemu monitoringu i VoIP 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 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuję o publicznym 
otwarciu ofert:. 
 

 
Procedura otwarcia ofert odbyła się w dniu 22.01.2014 roku o godzinie 1230 w 

siedzibie Zamawiającego – w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4 w pok. nr 5 
zgodnie z podaną  informacją w obecności komisji przetargowej w składzie: 
 
 
 
Przewodniczący komisji: Łukasz Stępień 
Sekretarz komisji: Kinga Niedźwiecka – Reszczyk 
Członek komisji: Jacek Wojdyła  
 
bez Przedstawicieli Wykonawców 
 
 
Przewodniczący komisji podał kwotę jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia: 
tj. 1.233.082,95 zł 
 
 
W postępowaniu zostały złożone 2 oferty w tym 0 po terminie na składanie ofert. 
 
 
Po stwierdzeniu nienaruszonego stanu ofert Komisja dokonała ich otwarcia. 
 
 
Oferta nr 1 firmy: 
       
SYMETRIA Wojciech Wielogórski 
ul. Kilińskiego 16 
28-100 Busko-Zdrój 
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Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 

Łączną wartość zamówienia: 
• netto 1.203.000,00 złotych 

• brutto1.479.690,00 złotych 
 

w tym: 

1) wynagrodzenie za wykonaną dokumentację projektową wynosi 61.500,00 zł  
2) wynagrodzenie za wykonanie zleconych robót budowlanych wynosi 246.000,00 zł 

zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy. 
 
W wynagrodzeniu za roboty budowlane określonym powyżej zawarte jest wynagrodzenie za 
poszczególne elementy robót budowlanych, w tym: 

1) wynagrodzenie za wykonanie sieci szerokopasmowej wynosi 430.500,00 zł 
2) wynagrodzenie za wykonanie systemu monitoringu wynosi 587.940,00 zł 
3) wynagrodzenie za wykonanie HotSpot wynosi 18.450,00 zł  
4) wynagrodzenie za wykonanie Infomatów wynosi 61.500,00 zł, 
5) wynagrodzenie za wykonanie telefonii VoIP wynosi 73.800,00 zł  

 
 
Oferta nr 2 firmy: 
 
DAWIS Sp. z o.o. 
ul. Staszica 1 
05-800 Pruszków 
 
Łączną wartość zamówienia: 

• netto 891.430,04 złotych 

• brutto1.096.458,95 złotych 
 

w tym: 

3) wynagrodzenie za wykonaną dokumentację projektową wynosi 87.330,00 zł  
4) wynagrodzenie za wykonanie zleconych robót budowlanych wynosi 1.009.128,95 zł 

zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy. 
 
W wynagrodzeniu za roboty budowlane określonym powyżej zawarte jest wynagrodzenie za 
poszczególne elementy robót budowlanych, w tym: 

6) wynagrodzenie za wykonanie sieci szerokopasmowej wynosi 419.235,66 zł 
7) wynagrodzenie za wykonanie systemu monitoringu wynosi 374.370,32 zł 
8) wynagrodzenie za wykonanie HotSpot wynosi 15.149,91 zł  
9) wynagrodzenie za wykonanie Infomatów wynosi 68.611,86 zł, 

10) wynagrodzenie za wykonanie telefonii VoIP wynosi 131.761,20 zł  
 
 
Na podaniu tych informacji Przewodniczący komisji zakończył jawną część pracy Komisji 
przetargowej.    
 
                                                                                      Przewodniczący  Komisji Przetargowej 
                                                                                                                / - /                                                                         
                                                                                                    Łukasz Stępień 
 


