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Reguły, 30 grudnia 2020 roku  
ZP.271.2.87.1.2020 
 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu 

nieograniczonym na: „Dozór na strefach rekreacji na terenie gminy Michałowice” 

(nr sprawy: ZP.271.2.87.2020) 

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U.  z 2019 r. 

poz. 1843.)  zawiadamiam, iż w ww. postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego zostały złożone następujące oferty. 

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 

Część I Dozór na strefie rekreacji w Michałowicach przy ul. 11 Listopada  - 37.500,00 zł 

Część II Dozór na strefie rekreacji w Regułach przy ul. Wiejskiej – 37.500,00 zł 

Część III Dozór na strefie rekreacji w Komorowie przy ul. Kolejowej – 38.000,00 zł 

Część IV Dozór na strefie rekreacji w Komorowie przy ul. Głównej – 37.500,00 zł 

Część V Dozór na Strefie rekreacji i placu zabaw w Nowej Wsi ul. Spacerowa – 38.000,00 zł 

 

Nr oferty 

Nr  
Części 

Firma (nazwa) lub  
nazwisko 
oraz 
adres wykonawcy 

Kryterium  
Nr 1: 
Cena  
całkowita brutto 
(w PLN) 

Termin 
wykonania 

Warunki 
płatności 

1 

 

V 

Bogusław Makowski 

ul. Spacerowa 3 

Nowa Wieś 

34.200,00 

zgodne/ 
niezgodne* 
z SIWZ 

zgodne/ 
niezgodne* 
z SIWZ 

2 

 

III 

Marian Mazur 

Granica, ul. Skośna 12 

05-806 Komorów 

36.828,00 

zgodne/ 
niezgodne* 
z SIWZ 

zgodne/ 
niezgodne* 
z SIWZ 

3 

 

II 

Listosz Jarosław 

ul. Sadowa 4/A 

05-806 Komorów 

34.200,00 

zgodne/ 
niezgodne* 
z SIWZ 

zgodne/ 
niezgodne* 
z SIWZ 

4 

 

 

IV 

Kostera Włodzimierz 

ul. M. Skłodowskiej 

Curie7/15 

05-825 Grodzisk 
Mazowiecki 

36.000,00 

zgodne/ 
niezgodne* 
z SIWZ zgodne/ 

niezgodne* 
z SIWZ 



2 

 

5 

 

 

I 

ABG Materiały Bartosz 

Lewandowski 

Sokołów, ul. Rodzinna 

39A, 

05-806 Komorów 

36.828,00 

 
zgodne/ 
niezgodne* 
z SIWZ 

zgodne/ 
niezgodne* 
z SIWZ 

6 

 

II 

Jerzy Pokropek 

ul. Polna 13A 

05-806 Nowa Wieś 

 
36.828,00 

zgodne/ 
niezgodne* 
z SIWZ 

zgodne/ 
niezgodne* 
z SIWZ 

7 

 

IV 

RG Consulting Grzegorz 

Rogalski 

ul. Kwiatowa 17A 

05-816 Michałowice 

44.280,00 zgodne/ 
niezgodne* 
z SIWZ 

zgodne/ 
niezgodne* 
z SIWZ 

 
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 Pzp przekaże  
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
 

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. 
 

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez 

Urząd Gminy Michałowice. 

                                                                                                    30.12.2020r Tomasz Łoziński 
      Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 

 


