ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel.22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zd m.waw, pl, www'facebook' plizdm,warszawa

Warszawa, dnia
t1 nl

04 10 2010

..

ZDM/DPZilTffi IrcZZ
aDM-DP 2.3 4r t .ffi3.20 I 6.MMA

Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie ptzetargu nieograniczonego na:
,,Wykonanie pomiar6w ruchu na bieZlce potrzeby ZDINI (pomiary reczne ruchu
kolowego wrarzze strukturq rodzajowq i kierunkowQ na skrzy2owaniach i odcinkach
ulic oraz przejazdach kolejowych)o'

Numer postgpowania: DZP|89 nNnT n6
Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt I
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
zpoLn. zm.) informuje,2e w/w postgpowanie zostalo rozstrrygnipte.
Wybrano ofertg frrmy Biuro Prac Iniynierskich Sp. z o.o., ul. Puszczyka 18A m 8,
02-785 Warszawao kt6ra zaproponowala cenQ ofertow4 brutto: 105 460'20 zlo oraz
zadeklarowala wykonywanie dokumentacji fotograficznej dlugoSci kolejek pojazd6w
oczekuj4cych w ostatniej sekundzie sygnalu zielonego na wlotach skrzyzowari z sygnahzacj4
Swietln4.

Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia oraz spelniaj4ca
warunki udzialu w postgpowaniu postawione przez Zamawiaj qcego.

Punktacja -

kryterium

Nr
oferty

Nazwa, adres
Wykonawc6w, kt6rzy
zloiryli oferty

cena

ofertowa

brutto
600

Wykonywanie dokumentacj i
fotografi cznej dlugoSci
kolejek pojazd6w
oczekujqcych w ostatniej
sekundzie sygnalu zielonego
na wlotach skrzy2owar[ z
sygnalizacjq Swietlnq.
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Prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy w terminie, od dnia przeslania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lecz, nie p62niej ni| przed uplywem
terminu zwiqzania ofert4 do Zarzqdv Dr6g Miejskich, ul. Chmielna I20 pok6j nr 15 Kancelaria, w celu podpisania umowy. Zanavmajqcy przypomina r6wnoczeSnie o obowi4Tku
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zgodnie

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

oferty zoitanie niezwlocznie zarrieszczone na stronie internetowej http://www.zdm.waw'pl
otaz
w siedzibie Zartawiajqcego w miejscu publicznie dostppnym (tablica ogloszef)'
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