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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie

rob6t budowlanych dla inwestycji pn. "Modernizacja terenriw Targriwka

Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej
i Pratuliriskiej".

Nr postgpowania DPZI 12 IPN I ll I 18

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich, na podstawie aft.92 ust. I pkt 1

ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U.22017 r. poz.I579 z

po2n. zm.) informuj e, 2e w lw postgpowanie zostalo rozstrrygnigte.
Wybrano ofertg Wykonawcy IDS - BUD S.A., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa,

kt6ra zaproponowala ceng ofertow4 brutto: 23923 500'00 zl, gwarancjg 60 m'cy, ora,z

zadeklarowala prowadzenie komunikacji spolecznej inwestycji.
Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia oraz

spelniaj 4ca warunki udzialu w postgpowaniu postawio ne przez Zamawiaiqcego.

Prosimy o zgtoszenie sig wybranego Wykonawcy w terminie nie kr6tszym niz 5 dni od

dnia przeslaniazawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, lecz nie p62niej nizprzed
uplywem terminu zwi4zarria ofert4, do Zarz4du Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801

Warszawa, Kancelaria, w celu podpisania umowy. Zamawiaj4cy przypomina r6wnoczeSnie o

obowi4zku wniesienia zabezpieczenia nale|T4ego wykonania umowy - l0% zaoferowanej

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

oferty zostanie niezwhocznie zamieszczone na stronie i

Otrzymuj4:
Wykonawcy bior4cy udzial w postgpowaniu.

Nr
oferty

Firma (nazrva)
oraz adres

Wykonawcy

Kryterium -r,Cena
ofertowa brutto"

600

Gwarancja
powyiej 36

miesigcy 367o

Komunikacja
spoleczna

inwestycji 47o

Suma
punktriw

I
PLANETA Sp. z o.o.
ul. Zdziwska2l
03-289 Warszawa

48,76 36 4 88,76

2
IDS _ BUD S.A.
ul. Grzybowska 87

00-844 Warszawa
60 36 4 100

najkorzystniejszej
'/www.zdm.waw
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