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Reguły, 11 stycznia 2020 roku  
ZP.271.2.93.1.2020 
 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu 

nieograniczonym na: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy 

parkingu „Parkuj i Jedź” w Komorowie przy ul. Kolejowej w Gminie Michałowice” 

(nr sprawy: ZP.271.2.93.2020) 

 

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. 

 

 

na realizację ww. zamówienia przeznacza 86.000,00 zł. brutto,                      

w postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone następujące 

oferty:  

2 ofert w formie pisemnej i 1 oferta w formie elektronicznej: 

 

Nr oferty 

Firma (nazwa) lub  
nazwisko 
oraz 
adres wykonawcy 

Kryterium  
Nr 1: 
Cena  
całkowita brutto 
(w PLN) 

 
Termin 
wykonania 

Warunki 
płatności 

1 

Polska Inzynieria Sp. z 

o.o. 

ul. Nowogrodzka 62B 

lok. 19 

02-002 Warszawa 

242.310,00 
w tym nadzór 
autorski: 1.000,00 zł 

zgodne/ 
niezgodne* 
z SIWZ 

zgodne/ 
niezgodne* 
z SIWZ 

2 

Biuro Projektów 

Infrastrukturalnych 

Krzysztof Suliga 

ul. Tęczowa 3/6 

05-270 Marki 

73.225,00 
w tym nadzór 
autorski: 2.500,00 zł 

zgodne/ 
niezgodne* 
z SIWZ 

zgodne/ 
niezgodne* 
z SIWZ 

3 

Kom-projekt s.c. 

ul. Witosa 18 

06-200 Maków Maz. 

121.155,00 
w tym nadzór 
autorski: 1.230,00 zł 

zgodne/ 
niezgodne* 
z SIWZ 

zgodne/ 
niezgodne* 
z SIWZ 
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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. 

                                                                                                    11.01.2021r Tomasz Łoziński 
      Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 

 


