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Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk, Sprawdziła: Anna Nyrek-Koczkodaj 

 
 

 
 
 

       Milanówek, dnia 03.03.2016 r. 
Nr sprawy: ZP.271.2.4.2016 
 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU WYKONAWCÓW  

PRZEZ BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA  

DO SKŁADANIA OFERT 

 

w postępowaniu znak: ZPU 141/2016 prowadzonym w oparciu o zapisy § 9 „Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych” wprowadzonego Zarządzeniem Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Milanówka z 

dnia 25 listopada 2015, z wyłączeniem przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 

publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na mocy art. 4 ust. 8 cytowanej ustawy, na:  

 

„Zaprojektowanie oraz budowa ogólnodostępnej toalety i budynku wartowni na terenie 
Amfiteatru oraz dostawa i montaż bramy technicznej” 

 
Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 71.32.00.00-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

                                      44.21.11.00-3 – Budynki modułowe i przenośne 
    44.22.13.00-8 -  Bramy 

                 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:  

Gmina Milanówek, Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, Bud. A, I 
piętro, tel. (22) 758 30 61 fax (22) 755 81 20, e-mail: miasto@milanowek.pl 
 

Termin realizacji zamówienia:  

Termin wykonania zamówienia: całość prac powinna być zrealizowana w terminie do 4 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy. 

Za dzień zakończenia prac przyjmuje się termin spisania protokołu odbioru prac. Końcowy protokół odbioru 

może zostać spisany najwcześniej w dniu złożenia zawiadomienia o zakończeniu prac lub wniosku o 

pozwolenie na użytkowanie (jeśli jest wymagane). 
 

Termin składania ofert: do dnia 14.03.2016 r. do godz.: 12.00. 

 
Szczegółowe wymagania jakie mają spełnić Wykonawcy ubiegający się o niniejsze 

zamówienie oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w „Warunkach 
Realizacji Zamówienia” oraz „Projekcie umowy” stanowiących załączniki do niniejszego 
zaproszenia. 
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Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty: 

a) nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu 

w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych; 

b) nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień 

publicznych; 

c) nie kształtuje zobowiązania Burmistrza Miasta Milanówka do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Burmistrz 

Miasta Milanówka zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze 

złożonych ofert. 

 

Zamawiający zastrzega, że oferowana cena w złożonej przez Wykonawcę ofercie stanowi informację 

publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia 

jej przez Wykonawcę jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie 

odrzucona. 

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w niniejszym postępowaniu oraz w innych postępowaniach ogłaszanych 
przez Urząd Miasta Milanówka. 

 
 

            Z poważaniem 

Burmistrz Miasta Milanówka 

                   /-/ 

      Wiesława Kwiatkowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 

1. Warunki Realizacji Zamówienia 
2. Formularz ofertowy 
3. Projekt Umowy 

 


