
ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa, tel, 22 55 89 000, faks 22 620 06 08

kancela ria@zdm.waw, pl, www.zd m.waw pl, www.facebook. pl/zd m.wa rszawa

warszawa 30.o8. Lo//6,*"

ZDMIDPZIfl^6ZZ
zDM-DP2.34r1. 71 6 .2016.ARo

Dotyczy: postQpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rrWykonanie opracowania

pt.' ,l,naiiza przestrzenna oralz ekonomiczna rorwi4zafi geometrycznych wybranych ulic

w Warszawie"
Numer postgpowan iaz DPZ|\Z IPN/70/16

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

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publiczrych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z poLn. zm.)

informuje, 2e wlw postgpowanie zostalo rozstrzygnigte'

Wybrano ofertg VIA VISTULA Franek i Struska Sp6lka Jawna, ul. Armii Krajowej 89/55, 30-

150 Krak6w, kt6ra zaproponowala ceng za wykonanie przedmiotu zam6wienia:

104 168,70 zl oraz skr6cenie czasu realizacji: l4 dni.

Oferta najkorrystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia oraz spelniaj4ca warunki

udziafu w postgpowani u postaw ione pr zez Zamaw iajqce go.

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Kryterium,rCena
ofertowa brutto"

Skr6cenie czasu
realizacji

SUMA pkt

I VIA VISTULA Franek i Struska
Sp6lka Jawna, ul. Armii

Krajowej 89 I 55, 30-1 50 Krak6w
80,00 pkt 20,00 pkt 100,00 pkt

2.

WYG International Sp. z o.o. ul.
Bitwy Warszawskiej 1920 r. rrr 7,

02-366 Warszawa
54,63 pkt 10,00 pkt

64,63 pkt

Prosimy o zgloszenie sig wybranej firmy od dnia przeslania zawiadomienia

najkorzystniejszej oferty, lecz nie p62niej nizprzed uptywem terminu nti4zania ofert4,

Zamawiaj4cy przypomina r6wnoczeSnie o obowi4zku wniesienia
wykonania umowy zgodnie zpktlT StwZ.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o

o wyborze
do Zarz4du

a nalezytego

naJ ystniejszej oferty
aw.pl w siedzibiezamieszcza sig nieavlocznie na stronie intemetowej http://www

Zamawiaj4cego w miejscu publicznie dostgpnym (ablica ogloszefi).

Otrzymuj4:
Wykonawcy, ktor zy ztoLryli oferly w przedm i otowym po stgpowan i u.
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