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Brwinów, 26 października 2012 r.

Gmina Brwinów 

Przetargi w trakcie analizy otrzymanych ofert
Data 

ogłoszenia
Nazwa zadania

21.09.2012 r.
„Przebudowa ul. Książenickiej na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Małej w Owczarni w zakresie budowy 
ciągu pieszo-rowerowego”. 
Termin składania ofert upłynął 8 października. Wpłynęło 15 ofert.

04.10.2012 r.
„Remont chodnika w ulicy Kazimierzowskiej w Owczarni na odcinku od ul. Książenickiej do WKD”. 
Termin składania ofert upłynął 19 października.



Brwinów, 26 października 2012 r.

Gmina Brwinów 

Zawarte umowy
Data zawarcia 

umowy
Nazwa zadania

28.09.2012 r.
„Udzielenie i obsługę linii kredytowej złotowej w wysokości 4.346.458zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 
realizowanych przez Gm. Brwinów w roku 2012 oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek”
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie, cena oferty brutto 888.242,94zł.

10.10.2012 r.
„Budowa odwodnienia w rejonie ulic Nadarzyńska, Łąkowa oraz Mokra w Żółwinie”
z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym WIMAR Waldemar Markowski, Stary Kobylnic 19, 26-806 Stara Błotnica, 
cena oferty brutto 915.143,73zł.

11.10.2012 r.

„Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie dodatkowych warsztatów oraz kursów w placówkach oświatowych 
leżących na terenie Gminy Brwinów tj. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Brwinowie i Zespole Szkół w Otrębusach 
w ramach projektu pn.: Multimedialni uczniowie - zajęcia pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym, 
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, POKL”(9 Zadań w tym 11 części) 
Części: 1, 2, 3, 6 i 7ze Szkołą Języków Monika Karkosik z Michałowic
Ceny ofert brutto dla: cz.1 – 2.142,00zł, cz.2 – 2.142,00zł, cz. 3 – 2.142,00zł, cz. 6 – 15.993,60zł, cz. 7 – 2.284,80zł.

15.10.2012 r.

Jw.  część 4 ze Szkołą Języków Monika Karkosik z Michałowic
Cena oferty brutto dla cz.4– 17.136,00zł. 

Części 5, 8, 9, 10 i 11 - postępowanie w tych częściach zostało unieważnione:
- dla cz. 5, 8, 9 i 11 nie złożono żadnej oferty – art.93.1.1 ustawy PZP
- dla cz.10 oferta została odrzucona, gdyż złożona została przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.



Brwinów, 26 października 2012 r.

Gmina Brwinów 

Zawarte umowy cd.
Data zawarcia 

umowy
Nazwa zadania

15.10.2012 r.
„Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych kruszywem naturalnym dolomitowym na podbudowie z tłucznia betonowego”
z firmą COMPLEX Józef Wieteska z Domaniewka, cena oferty brutto 97.482,00zł.

15.10.2012 r.
„Zimowe utrzymanie dróg i chodników w gminie Brwinów w sezonie 2012/2013”
z Markiem Wieteską RAD-MAR z Domaniewka II, cena oferty brutto 624.620,00zł.

15.10.2012 r.

Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego (przetarg nieograniczony nr ZP.271.44.2012) na: „Dowożenie 
uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Brwinów do szkół i placówek oświatowych oraz powrót 
do domu w okresie od 03.09.2012r. do 31.12.2012r., polegające na objęciu dowożeniem ucznia z Biskupic do Gimnazjum 
w Niepublicznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Brwinowie przy ul. Konopnickiej 1”
z Pawłem Mońko KOMARTRANS Przewóz Osób Paweł Mońko z Pruszkowa, cena oferty brutto 2.592,00zł.

22.10.2012 r.

„Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
we wsiach Moszna, Domaniew, Domaniewek, w następujących specjalnościach: a) instalacyjna bez ograniczeń w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (inspektor nadzoru robót sanitarnych), b) instalacyjna 
w zakresie instalacji elektrycznych (inspektor nadzoru robót elektrycznych), c) drogowa (inspektor nadzoru robót 
drogowych), d) ogrodniczej (inspektor nadzoru terenów zieleni) 
z Przedsiębiorstwem Usługowo-Budowlanym INSPEC Sp. z o.o. z Olsztyna, cena oferty brutto 152.151,00zł.



Brwinów, 26 października 2012 r.

Gmina Brwinów 

Umowy do 14.000 Euro w Referacie Inwestycji      
i Remontów

Data zawarcia 
umowy

Nazwa zadania

28.09.2012 r.

Zad. 1. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w granicach pasa 
drogowego w dz. nr ew. 334/11, 334/3, 323/3 ul. Sadowa, Kanie (ok. 350 mb) – 32 226,00zł brutto, 
Zad. 2.Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w dz. nr ew. 334/11, 334/3, 323/3 ul. Sadowa, Kanie 
(ok. 350mb) – 17 853,00zł brutto. 
Zad. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Wiosennej
w Brwinowie  (ok. 60mb)  - 14 391,00zł brutto.

Wpłynęły 2 oferty.  Umowa IR-37/2012 została zawarta z firmą Biuro Usług Projektowych „KANPRO” z Warszawy.

28.09.2012 r.

umowa IR-38/2012zawarta z Panem Bogdanem Palińskim z Otrębus. Umowa obejmuje:  Wybudowanie przez 
Wnioskodawcę w terminie do dnia 31 grudnia 2012r. sieci wodociągowej o długości 354,00mb na działkach
nr ew. 128, 142/16, 142/30 oraz 142/32 w miejscowości Kanie.  
W zamian za przeniesienie na rzecz Gminy wybudowanej sieci wodociągowej, Gmina zapłaci Wnioskodawcy 20 000,00zł
brutto.



Brwinów, 26 października 2012 r.

Gmina Brwinów 

Inne ważniejsze informacje

� Piątek 28 września - realizacja filmu pt. „Lekcja Europy” przez redakcję serwisu 
samorządowego PAP – redakcja wybrała pięć gmin z Polski, które odwiedziła            
z kamerą. W gminie Brwinów dziennikarzy zainteresował projekt „Wiedza kluczem 
do przyszłości”, realizowany w ZS nr 1 w Brwinowie oraz ZS w Żółwinie

� Niedziela 30 września - uroczysta msza i koncert upamiętniający zakończenie 
Powstania Warszawskiego pt. „Po 63 dniach” w Sanktuarium Matki Bożej 
Prymasowskiej Wspomożycielki w Rokitnie 

� Niedziela 30 września - koncert i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych               
w kościele św. Floriana w Brwinowie

� Niedziela 30 września - inauguracja roku akademickiego Brwinowskiego 
Uniwersytetu Każdego Wieku (sala OSP w Brwinowie)



Brwinów, 26 października 2012 r.

Gmina Brwinów 

Inne ważniejsze informacje

� Poniedziałek 1 października - spotkanie w Mazowieckim Urzędzie Ochrony 
Zabytków w Warszawie w sprawie rewitalizacji Parku Miejskiego w Brwinowie   
oraz rewitalizacji Pałacu Toeplitza w Otrębusach

� Poniedziałek 1 października - spotkanie z organizacjami pozarządowymi

� Wtorek 2 października - spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, 
MZDW i Policji w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu              
ul. Warszawskiej z ul. Piłsudskiego i ul. Kolejową w Kaniach

� Środa 3 października - lekcja Wiedzy o Społeczeństwie z uczniami LO 

� Czwartek 4 października - spotkanie z kombatantami Zrzeszenia Wolność
i Niezawisłość



Brwinów, 26 października 2012 r.

Gmina Brwinów 

Inne ważniejsze informacje

� Sobota 6 października - festyn „Brwinów – moja młodość. Rodzice dzieciom”
w Zespole Szkół nr 1, połączony z turniejem unihokeja zorganizowanym w ramach 
rozgrywek sportowych Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”

Dziękuję uczniom, nauczycielom i rodzicom, którzy pracowali przy jego organizacji

� Niedziela 7 października - spotkanie Burmistrza Gminy Brwinów z mieszkańcami 
Brwinowa (OSP) z udziałem radnych:  Zbigniewa Kurządkowskiego, Marka 
Olenderka, Alfredy Rybki, Macieja Szmyta i Henryka Tybusia

� Poniedziałek 8 października - spotkanie z Małgorzatą Stępień-Przygodą w sprawie 
zaopatrzenia w wodę Owczarni i Żółwina

� Wtorek 9 października - Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” w Pruszkowie
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Gmina Brwinów 

Inne ważniejsze informacje

� Wtorek 9 października - spotkanie Doroty Zawadzkiej (Superniani) z mieszkańcami 
oraz rodzicami i nauczycielami Zespołu Szkół w Otrębusach

� w weekend 13-14 października - druga edycja Targów Mieszkaniowych 
w Pruszkowie, na których swoje stoisko wystawiła również gmina Brwinów. 
W targach uczestniczyły firmy deweloperskie oferujące mieszkania i domy 
w Brwinowie, Otrębusach, Parzniewie i Żółwinie

� Poniedziałek 15 października - Dariusz Piątek - Wicewojewoda Mazowiecki oraz 
Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty odznaczyli 14 nauczycieli 
i pracowników Zespołu Szkół nr 1 oraz 13 nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół
w Otrębusach medalami za długoletnią służbę.

Sztandar Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie 
odznaczono Honorową Odznaką „Za zasługi Dla Turystyki”, ustanowioną przez 
Ministra Sportu i Turystyki.



Brwinów, 26 października 2012 r.

Gmina Brwinów 

Inne ważniejsze informacje

� Środa 17 października - spotkanie z przedstawicielami spółki MLP II z udziałem 
Komendanta Komisariatu Policji w Brwinowie, Naczelnika Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie oraz Komendanta Straży 
Miejskiej w Brwinowie dot. wykroczeń i zagrożeń powodowanych przez kierowców 
centrum logistycznego na drogach Domaniewa, Domaniewka i Moszny

� Czwartek 18 października - spotkanie z nowym zarządem Brwinowskiego Klubu 
Sportowego „Naprzód”

� Poniedziałek 22 października - V Festiwal Myśli i Słowa Jana Pawła II w Żółwinie

� Wtorek 23 października - wręczenie 16-u parom małżeńskim medali 
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”
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Gmina Brwinów 

Inne ważniejsze informacje

� Środa 24 października - spotkanie kierowników referatów Urzędu Gminy Brwinów  
oraz połączone posiedzenie Komisji Skarbu i Komisji Inwestycji i Gospodarki 
Komunalnej z dr Jackiem Sierakiem w sprawie analizy finansowej gminy Brwinów 
oraz opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2013-2020

� Właściciele nieruchomości znajdujących się przy ulicach: Batorego, Bratniej, 
Owocowej, Wiśniowej i Wygonowej w Brwinowiemogą dokonywać przyłączeń
do nowej kanalizacji sanitarnej.

� Na początku listopada mieszkańcy ulic: Baśniowa, Chopina, Głowackiego, Kubusia 
Puchatka, Ogrodowa, Piasta, Piękna, Pogodna, Słowiańska, Wandy i Ziemowita 
w Otrębusach będą mogli rozpocząć przyłączanie się do kanalizacji sanitarnej 
wybudowanej w ramach unijnego projektu pn. „Czyste życie – kompleksowa 
gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów”.



Brwinów, 26 października 2012 r.

Gmina Brwinów 

Zaproszenia

� 15 listopada 2012 r., mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium 
najlepszym uczniom i studentom, którzy mogą pochwalić się wybitnymi wynikami 
w nauce lub wykazali się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi czy 
też sportowymi

� Do 7 listopada 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie można 
zgłaszać uwagi do wyłożonego do wglądu projektu operatu opisowo-
kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków znajdujących się
w gminie Brwinów (w mieście i sołectwach) w granicach działek ewidencyjnych 
we wszystkich obrębach ewidencyjnych gminy. 

� Od 8 do 22 listopada 2012 r. przez LGD „Zielone Sąsiedztwo” będzie prowadzony 
nabór wniosków na działania: „Małe projekty”, „Tworzenie  rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” oraz „Odnowa i rozwój wsi”


