
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 

 

                                                                                                                                          Milanówek, dnia  25.11.2013r. 

 
TOM.271.2.25.2013 

  
 
        Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/27/OŚZ/13  
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone na podstawie art. 11 

ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek" 

 
 

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) informuję o publicznym otwarciu ofert:. 
 
 

Procedura otwarcia ofert odbyła się w dniu 25.11.2013 roku o godzinie 1245 w siedzibie 
Zamawiającego – w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4 na I piętrze budynku C, w 
obecności komisji przetargowej w składzie: 
 
 
Przewodnicząca komisji: Karolina Krajewska 
Sekretarz komisji: Kinga Niedźwiecka – Reszczyk 
Członek komisji: Emilia Misiak 
 
 
i 6 Przedstawicieli Wykonawców 
 
 
Przewodnicząca komisji podała kwotę jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia: tj. 
5.200.000,00 zł 
 
 
W postępowaniu zostały złożone 4 oferty w tym 0 po terminie na składanie ofert. 
 
Po stwierdzeniu nienaruszonego stanu ofert Komisja dokonała ich otwarcia. 
 
 
Oferta nr 1 firmy: 
      REMONDIS Sp. z o.o. 
      ul. Zawodzie 16 
      02-981 Warszawa 
 
ryczałtowa cena oferty za całość zamówienia (za 24 miesiące):  

• netto  6.740,874,00 złotych  

• brutto  7.280.143,92  złotych  
 



 

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

e-mail: miasto@milanowek.pl 
 

 

w tym  ryczałtowa cena za 1 miesiąc świadczenia usługi: 

• netto 280.869,75 złotych  

• brutto 303.339,33  złotych  
 

w tym uśredniona cena jednostkowa za odbiór stałych odpadów komunalnych  
od jednego mieszkańca w okresie 1 miesiąca: 

• netto 17,85  złotych  
 

 
Oferta nr 2 firmy: 

 
BYŚ Wojciech Byśkiniewicz          
ul. Arkuszowa 43 
01-934 Warszawa 

 
 
ryczałtowa cena oferty za całość zamówienia  (za 25 miesięcy):  

• netto  5.900.625,00 złotych  

• brutto  6.372.675,00 złotych  
 

w tym  ryczałtowa cena za 1 miesiąc świadczenia usługi: 

• netto 236.025,00 złotych  

• brutto 254.907,00  złotych  
 

w tym uśredniona cena jednostkowa za odbiór stałych odpadów komunalnych  
od jednego mieszkańca w okresie 1 miesiąca: 

• netto 15,00 złotych  
 

                                                                        
Oferta nr 3 firmy: 
 
EKO-HETMAN Sp. z o.o. 
ul. Turystyczna 50 
05-830 Nadarzyn 
 
ryczałtowa cena oferty za całość zamówienia (za 24 miesiące):  

• netto  4.864.003,20 złotych  

• brutto  5.253.123,46 złotych  
 

w tym  ryczałtowa cena za 1 miesiąc świadczenia usługi: 

• netto 202.666,80 złotych  

• brutto 218.880,14  złotych  
 

w tym uśredniona cena jednostkowa za odbiór stałych odpadów komunalnych  
od jednego mieszkańca w okresie 1 miesiąca: 

• netto 12,88 złotych  
 

 
 
 
 



 

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

e-mail: miasto@milanowek.pl 
 

 
Oferta nr 4 firmy: 
 
SIR-COM Stanisław Zajączkowski 
ul. Krasickiego 65 
05-500 Nowa Iwiczna 
 
 
ryczałtowa cena oferty za całość zamówienia (za 24 miesiące):  

• netto  5.576.640,00 złotych  

• brutto  6.022.771,20 złotych  
 

w tym  ryczałtowa cena za 1 miesiąc świadczenia usługi: 

• netto 232.360,00 złotych  

• brutto 250.948,80  złotych  
 

w tym uśredniona cena jednostkowa za odbiór stałych odpadów komunalnych  
od jednego mieszkańca w okresie 1 miesiąca: 

• netto 15,90 złotych  
 

 
 
 
Na podaniu tych informacji Przewodnicząca komisji zakończyła  jawną część pracy Komisji przetargowej.    
 
 
 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
                           -/-                                                                   

                                                                                                                          Karolina Krajewska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  

 
Opracowała: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 


