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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Opracowanie

dokumentacji projektowej dla budorvy drogi rowerowej wzdlut al. Jana Pawla II - etap II'
odcinek od Ronda ONZ do Ronda Czterdziestolatka w'Warszawie"

Numer postgpowania DZP | 64tPN/57l1 5.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, na podstawie art.92 ust. I pkt I ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z p6in. zm.)

informuje, 2e wlw postgpowanie zostalo rozstrrygnigte.
Wybrano ofertE firmy Polska In2ynieria Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 628 lok 19,02-002

Warszawa, kt6ra zaproponowala cenp 292 740100 zl brutto.
Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia oraz spelniaj4ca warunki

Prosimy o zgloszenie siq wybranej firmy, od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze

najkorzystniejszej oferty, lecz, nie p6iniej niZ przed uplywem terminu zwiqzania ofertq do Zatzqdu

Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120 pok6j nr 15 - Biuro Obslugi Klienta w celu podpisania umowy.

Zamawiajqcy przypomina r6wnoczeSnie o obowi4Tku wniesienia zabe/pieczenia nalezytego

wykonaniaumowy
zgodnie z art.92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzy,bt iejszej oferty zostanie

niezwlocznie zatrrieszczone na stronie intemetowej http://www.zdm.fia
Zamawiajqcego w miejscu publicznie dostEpnym (tablica ogloszeri).

Otrzymujq:

Wykonawca, kt6ry zlozyl ofertg w przedmiotowym postqpowaniu'

Aldona Rupacz tel.22 55 89 168 a.rupacz@zdm.waw.pl

udzialu w post u lone Zarnawia
Numer
oferty

Nazwa (firma)
adres wykonawcy

Kryterium
,,wizralizacje 3D

na potrzeby
konsultacji

spolecznych"
20%

Cena oferty
brutto (zt)

80% SUMA

1

Projektowanie
Komunikacyjne
,,KOM.PROJEKT"
S.C., ul. Witosa 18,

06-200Mak6w
Mazowiecki

20,00 pkt 54,25 pkt 74,25 pkt

2

Polska In2ynieria
Sp.zo.o.,ul.
Nowogrodzka62B
lok. 19,02-002
Warszawa

20,00 pkt 80,00 pkt 100,00 pkt

|

.pl oraz w siedzibie


