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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie ptzetargu nieograniczonego na:

Dostawa 3 szt. fabrycznie nowych (2017 lub 2018 rok produkcji) samochodr6w elektrycznych
dla Zarzqdu Dr6g Miej skich.
Nr postgpowania DPZI 137 IPN I 123 I 17 .

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, zgodnie zart.92 ust. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6in. zm.)

zawiadamia, 2e postqpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn ,,Dostawa 3 szt.

fabrycznie nowych (2017 lub 2018 rok produkcji) samochod6w elektrycznych dla Zarzqdu Dr6g
Miejskich", zostalo rozstrzygnipte.

Zamawiajqcy dokonal wyboru oferty zlohonej przez Renault Polska Sp. z o.o.,

ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, cena ofertowa brutto: 339 823'35 zl.
Oferta zostala uzrrana za najkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert: cena ofertowa brutto -

waga procentowa 60%o, zasipg samochodu w cyklu NEDC (km) - waga procentowa 20 Yo, okres

gwarancji na pojemno56 akumulatora trakcyjnego - waga procentowa I0%o, skr6cenie terminu

dostawy- waga procentowal0%o oraz spelniaj4ca wymagania postawione ptzezZarnawiajqcego.

Nazwa/imig i nazwisko
siedziba/miejsce

zamieszkania i adres

Wykonawc6w, kt6rzy
ilozyli oferty

Punkty
w kryterium:
cena ofertowa

brutto
60%

Punkty
w kryerium:
1) zasiEg samochodu w
cyklu NEDC (km) - 20 %
2) okres gwarancji na
pojemnoSd akumulatora
trakcyjnego - llYo
3) skr6cenie terminu
dostawy- 10olo

Suma punkt6w

Renault Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 13

02-674 Warszawa
60,00

1)20,00

2)10,00

3)10,00

100,00

i\
DPzlM.Sz.l zzp@zdm.waw.Pl



W ailiqzku z powyzszym prosimy o zgloszenie siE wybranego Wykonawcy, nie p6imej ntz
Vzeduptywem terrrinu rwiq":rnia ofert4, do ZDM, ul. Chmielna 120,w celu podpisania umowy.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zostanie niezwloczriezarriesz-cmneta stronie internetowej http://www.zdm.waw.pl .

Otrzymuje:
Wykonawca, bior4cy udzial w przertmiotowym postgpowaniu

DPZlM.Sz.l zp@zdm.waw.pl


