
DZP.261.21.2019.PK        Warszawa, 19.11.2019r. 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 

 NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na „Usługi w zakresie konserwacji i usuwania 

awarii instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy” wg kodu CPV 

50.00.00.00-5,  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie  

V części zamówienia. 

  

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity z 2019r. Dz. U., poz. 1843 ) Zarząd Cmentarzy Komunalnych uprzejmie zawiadamia,  

że w wyniku postępowania została wybrana oferta firmy „TELBUD – BIS” Krzysztof 

Dąbrowa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 21/24, 04-703 Warszawa.  

Uzasadnienie wyboru: 

W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta i nie podlegała ona odrzuceniu.  

 

 

 

Zastępca Dyrektora 

ds. Techniczno – Eksploatacyjnych 

 

/-/ Stanisław Jankowski 

 

 



DZP.261.21.2019.PK        Warszawa, 19.11.2019r. 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 

 NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na „Usługi w zakresie konserwacji i usuwania 

awarii instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy” wg kodu CPV 

50.00.00.00-5,  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie  

VI części zamówienia. 

  

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity z 2019r. Dz. U., poz. 1843 ) Zarząd Cmentarzy Komunalnych uprzejmie zawiadamia,  

że w wyniku postępowania została wybrana oferta firmy Automatyka Urządzeń 

Technologicznych „WAPO” Wacław Połoz, ul. Maklakiewicza 15 m. 26, 02-642 Warszawa.  

Uzasadnienie wyboru: 

W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta i nie podlegała ona odrzuceniu.  

 

 

 

Zastępca Dyrektora 

ds. Techniczno – Eksploatacyjnych 

 

/-/ Stanisław Jankowski 

 

 



DZP.261.21.2019.PK        Warszawa, 19.11.2019r. 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 

 NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na „Usługi w zakresie konserwacji i usuwania 

awarii instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy” wg kodu CPV 

50.00.00.00-5,  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie  

VII części zamówienia. 

  

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity z 2019r. Dz. U., poz. 1843 ) Zarząd Cmentarzy Komunalnych uprzejmie zawiadamia,  

że w wyniku postępowania została wybrana oferta firmy „TELBUD – BIS” Krzysztof 

Dąbrowa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 21/24, 04-703 Warszawa.  

Uzasadnienie wyboru: 

W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta i nie podlegała ona odrzuceniu.  

 

 

 

Zastępca Dyrektora 

ds. Techniczno – Eksploatacyjnych 

 

/-/ Stanisław Jankowski 

 

 



DZP.261.21.2019.JP        Warszawa, 21.11.2019r. 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 

 NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

 

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na „Usługi w zakresie konserwacji i usuwania 

awarii instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy” wg kodu CPV 

50.00.00.00-5,  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie  

I części zamówienia. 

  

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity z 2019r. Dz. U., poz. 1843 ze zmianami) Zarząd Cmentarzy Komunalnych uprzejmie 

zawiadamia, że w wyniku postępowania została wybrana oferta firmy „BOGMAR” s. c.  

ul. Przejazdowa 29, 05-800 Pruszków. 

W niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty: 

 

Nr 

oferty 
Wykonawca Cena 

Czas na 

przystąpienie do 

usuwania awarii 

Punktacja 

ŁĄCZNIE 

5 

„BOGMAR S” 

Zakład Urządzeń Dźwigowych 

ul. Zesłańców Polskich 2 

04-448 Warszawa 

8,49 0,30 8,79 

6 

„BOGMAR” s. c. 

ul. Przejazdowa 29 

05-800 Pruszków 

9,00 0,30 9,30 

 Uzasadnienie wyboru: 

Najkorzystniejsza oferta w świetle kryteriów postawionych w niniejszym postępowaniu. 

 

 

Z-ca Dyrektora 

ds. Techniczno-Eksploatacyjnych 

 

/ - /  Stanisław Jankowski 



DZP.261.21.2019.JP        Warszawa, 21.11.2019r. 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 

 NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

 

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na „Usługi w zakresie konserwacji i usuwania 

awarii instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy” wg kodu CPV 

50.00.00.00-5,  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie  

IX części zamówienia. 

  

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity z 2019r. Dz. U., poz. 1843 ze zmianami) Zarząd Cmentarzy Komunalnych uprzejmie 

zawiadamia, że w wyniku postępowania została wybrana oferta firmy „BOGMAR S” Zakład 

Urządzeń Dźwigowych ul. Zesłańców Polskich 2, 04-448 Warszawa. 

W niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty: 

 

Nr 

oferty 
Wykonawca Cena 

Czas na 

przystąpienie do 

usuwania awarii 

Punktacja 

ŁĄCZNIE 

5 

„BOGMAR S” 

Zakład Urządzeń Dźwigowych 

ul. Zesłańców Polskich 2 

04-448 Warszawa 

9,00 0,30 9,30 

6 

„BOGMAR” s. c. 

ul. Przejazdowa 29 

05-800 Pruszków 

7,07 0,30 7,37 

 Uzasadnienie wyboru: 

Najkorzystniejsza oferta w świetle kryteriów postawionych w niniejszym postępowaniu. 

 

 

Z-ca Dyrektora 

ds. Techniczno-Eksploatacyjnych 

 

/ - /  Stanisław Jankowski 

 



DZP.261.21.2019.PK        Warszawa, 26.11.2019r. 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 

 NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na „Usługi w zakresie konserwacji i usuwania 

awarii instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy” wg kodu CPV 

50.00.00.00-5,  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie  

II części zamówienia. 

  

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity z 2019r. Dz. U., poz. 1843 ) Zarząd Cmentarzy Komunalnych uprzejmie zawiadamia,  

że w wyniku postępowania została wybrana oferta firmy “ACE Serwis Techniczny” Sp. z o.o. 

ul. Wiejska 29, 05-220 Zielonka.  

Uzasadnienie wyboru: 

W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta i nie podlegała ona odrzuceniu.  

 

 

 

Zastępca Dyrektora 

ds. Techniczno – Eksploatacyjnych 

 

/-/ Stanisław Jankowski 

 

 



DZP.261.21.2019.PK        Warszawa, 26.11.2019r. 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 

 NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na „Usługi w zakresie konserwacji i usuwania 

awarii instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy” wg kodu CPV 

50.00.00.00-5,  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie  

III części zamówienia. 

  

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity z 2019r. Dz. U., poz. 1843 ) Zarząd Cmentarzy Komunalnych uprzejmie zawiadamia,  

że w wyniku postępowania została wybrana oferta firmy “ACE Serwis Techniczny” Sp. z o.o. 

ul. Wiejska 29, 05-220 Zielonka.  

Uzasadnienie wyboru: 

W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta i nie podlegała ona odrzuceniu.  

 

 

 

Zastępca Dyrektora 

ds. Techniczno – Eksploatacyjnych 

 

/-/ Stanisław Jankowski 

 

 



DZP.261.21.2019.PK        Warszawa, 26.11.2019r. 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 

 NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na „Usługi w zakresie konserwacji i usuwania 

awarii instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy” wg kodu CPV 

50.00.00.00-5,  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie  

IV części zamówienia. 

  

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity z 2019r. Dz. U., poz. 1843 ) Zarząd Cmentarzy Komunalnych uprzejmie zawiadamia,  

że w wyniku postępowania została wybrana oferta firmy “ACE Serwis Techniczny” Sp. z o.o. 

ul. Wiejska 29, 05-220 Zielonka.  

Uzasadnienie wyboru: 

W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta i nie podlegała ona odrzuceniu.  

 

 

 

Zastępca Dyrektora 

ds. Techniczno – Eksploatacyjnych 

 

/-/ Stanisław Jankowski 

 



DZP.261.21.2019.PK        Warszawa, 27.11.2019r. 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 

 NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na „Usługi w zakresie konserwacji i usuwania 

awarii instalacji i urządzeń na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy” wg kodu CPV 

50.00.00.00-5,  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie  

VIII części zamówienia. 

  

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity z 2019r. Dz. U., poz. 1843 ) Zarząd Cmentarzy Komunalnych uprzejmie zawiadamia,  

że w wyniku postępowania została wybrana oferta firmy „GAZ MAZOWSZE” Sp. z o.o. 

Załuski 62A, 09-142 Załuski 62 A.  

Uzasadnienie wyboru: 

W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta i nie podlegała ona odrzuceniu.  

 

 

 

Zastępca Dyrektora 

ds. Techniczno – Eksploatacyjnych 

 

/-/ Stanisław Jankowski 

 

 

 

 

 


