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Zal4czniknr 15

Warszawa, dnia 03.07 .2017

OGLOSZENIE
zarzqd Dr6g Miejskich oglasza postgpowanie o udzielnie zam6wienia publicznego nawykonanie dokumentacji projektowej stalej'i czasowej organizacji ruchu oraz dokumentacji

projektowej wielobranZowej wraz ze zgloszeniem rouot- budowlanych nie wymaga.l4cych
pozwolenia na budowg lub uzyskaniem pozwolenia na budowg w imieniu ZDM-Budzet
Partycypacyjny 2017
oznaiiony;' ...
Kod cPV 71.32.00.00-7 uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71.35.00.00-6 uslugi inZynieryjne naukowe i techniczne

1. Opis przedmiotu zam6wienia:
Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia znajduje sig w zal1cznikunr 1 pt.,, Opis przedmiotu

zam6wienia"

2. Termin realizacji zam6wienia:
1) Termin rczpoczgcia- z dniempodpisania umowy
2) Termin zakohczenia - 20.12.2017 .

warunki udzialu w postgpowaniu i opis sposobu ich spelnienia:
Posiadanie kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreslonej dzialalnoSci zawodowej

Nie dotyczy

Wykonawca mote potwierdzid spelnienie warunkt6w udzialu w postgpowaniu przez
zloilenie o5wiadczenia (na druku w zal4czeniu).

Miejsce, termin i forma skladania ofert:
Ofertq nale2y zNoty(, do dnia 10.07.2017. do godziny 12:00 w kopercie w kancelariiZDM
00-801 Warszawa ul. ChmielnaI20.
Oferta powinna by6 sporzqdzona na formularuu ofertowym zalqczonym do niniejszego
zaproszenia i zawrcra1 wymagane dokumenty.
Wykonawca mo2e zloLy(. fylko jedn4 ofertg w jgryku polskim.

Kryteria oceny oferty:
Kryterium cena. Ofertaznainilsz4 cenA zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

3.

4.

5.

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:



H,ff,?'1ffi."ffi?:j'r"r:?.kt6rzvzto?qofertszostanlpoinformowanidrog4e-mailowyborze

7. WyjaSnieri udziela:
8. 

{oanna Szydlowska telefon: 22 55gg40|
Sylwia Rudolf telefon:22 55g9353

9' o uniewaZnieniu postgpowania zamawiajEcy poinformuje wykonawc6w, ktorzy zlo2yliofertydrog4 e-mail.

l0'zamavial}cy zasttzeg?.sobie prawo: wgl4du w wykaz.i referencje wykonanych uslugpotwierdzajEcych spelnienie warunk6w," ffi.t.ncji .lub uprawnieri do prowadzeniaokreslonej dzialalnosci zawodowej, ,ytuu.ii 
-'JJno,ni.rrr"1 

lub finansowej, zdolnoscitechnicznej lub zawodowej, jak fivrnie2pluritl*:i 
"glorr.rriu 

w swojej siedzibie.

ll'Niniejsze postgpowanie nie jest postgpowaniem w 1zl1ieniu przepis6w ustawy z dnia29 stycznia 2004r. prawo Zarnttwretr piiUfirr"yrf, Q'J.'Dz.rJ.-2U5;.:;;;. 2t64, z podn. zm.)lecz postgpowaniem o udzielenie zan6wienia pubticrnego, d9 kt6rego zgodnie z art. 4 pkt gnie stosuje sig przepis6w ustawy Prawo Zanowienpublicznych.

l2.W zal4czeniu
- druk oferty
- Opis Przedmiotu Zam6wienia
- projekt umowy

/ * niepotrzebne skreslii


