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Dolyczy: postQpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

SroioO"r""i" 
'ustugi 

iolegajqcej na uruchomieniu oraz zarz4dzaniu i kompleksowej

eksploatacji systemu Warszawski Rower Publiczny'
Nr postgpowania DPZ| 44 lPN / 37 / 1 6.

Miasto Stoleczne warszawa - zarzqd Dr6g Miejskich, zgodnie z arI. 92 ust. 1 pkt I ustawy

z dnia 2g stycznia 2004 roku prawo zam6wiei publicznych (Dz. [J. z 2015r. poz. 2164, dalej

,,ustawa Pzp") zawiadamia, Ze postEpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograntczonego

irl,lS*aa"'rJ"" urrugi por"guiqiej na uruchomieniu oraz zarzqdzanirt i kompleksowej eksploatacji

systemu Warstawski Rower Publi czny", zostalo rozstrzlgnigte'

Zarnawiajqcy dokonal wyboru oferty zlolonel przez Nextbike Polska Sp' z o'o"

ul. przasnyska in, or_zso warszawa - cena ofertowa brutto 44.804.998,39 zl.

Oi..tu *n*u za najkorzystniejszq w kryteriach oceny ofert: cena ofertowa .brutto: 
9070'

skr6cenie czasu reakcji na rrrkodrony iower:4/o, udostqpniona powierzchnia reklamowa: 3ol0,

wyposa2enie 50 rowir6w w wal Kardana: 3%o oraz spelniaj4c4 wymagania postawione przez

Zanawiajqcego.

Nazwa (firma)/
imip i nazwisko

siedziba/
miejsce zamieszkania
i adres WykonawcY

Punkty
w kryterium:

cena
ofertowa

brutto
90%

Punkty
w kryterium:

skr6cenie
czasu reakcji

na uszkodzony
rower
4%

Punkty
w kryterium:
udostgpniona
powierzchnia

reklamowa
%

Punkty
w klterium:
wyposa2enie
50 rower6w

w wal
Kardana

3Vo

Suma
punkt6w

Nextbike Polska SP. z o.o.

ul. Przasnyska 6b

01-756 Warszawa

90 4 3 3 100

W zwiqTku z powyzszym, zgodnie z art' 94 ust' 2

o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy, do Zarzqdtt Dr6g

nr lk - Biuro Obslugi Klienta, w celu podpisania umowy'

pkt 1) lit.
Miejskich,

a) ustawy Pzp, ProsimY
ul. Chmielna 120 pok6j

isaniem uDqqw

l,t



Zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zostanie 
- 

niezwlocznie zamiesz*znne na stronie intemetowej http://wwwzdm'wawpl
oraz w siedzibie Zamawiajqpego w miejscu publicznie dostqpnyn (tablica ogloszed).

Otrrymujq:
Wykonawca, kt6ry zlozyl ofertE w przedmiotowym postqpowanru.
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