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Postępowanie przetargowe nr: ZP.271/22/OŚZ/2017 

 
  Zbiorcze zestawienie złożonych ofert 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/22/OŚZ/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta – Ogrodu Milanówka poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew- pomników przyrody 

 

 
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 
Okres rękojmi 

za wady 
(w miesiącach) 

 Kryterium Nr 3 
Zatrudnienie na umowę o 
pracę osób wykonujących 

wskazane przez 
Zamawiającego czynności 

w zakresie realizacji 
zamówienia 
(liczba osób) 

Warunki 
płatności 

Termin 
wykonania 

1 - 

Usługi Leśne i Ogrodnicze 
ELITELAS 

Spółka z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością Sp.k. 
Durdy 141, 39-450 Baranów 

Sandomierski 

96 228,00 24 8 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 

2 - 

POGOTOWIE DRZEWNE 
Robert Kraszewski 

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. 
Dębowa 33/1 

 

189 378,00 24 14 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 

3 - 

Urządzanie i Utrzymywanie 
Zieleńców, Chirurgia Drzew 

Petroniusz Frejlich 
05-822 Milanówek, ul. Ludna 7B 

203 688,00 24 9 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 
zgodnie / niezgodne * 

z SIWZ 

 

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę brutto: 249 480,00  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. 
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Z postępowania 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 

postępowaniu.        

 

 12.06.2017 r.       Emilia Misiak                                  

                                                                                                                                                 (Przewodniczący Komisji Przetargowej)                                                                              

                     


