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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,,Opracowanie dokumentacji projektowych na doSwietlenie przejSd dla pieszych wraz
z pelnieniem nadzoru autorskiego',

Nr postgpowania DPZ/8O/PN 177 ll8

Miasto Stoleczne Warszawa - Zaru4d Dr6g Miejskich, na podstawie art.92 ust. 1 pkt I
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. IJ. z 2Ol7 r. poz. 1579
zp62n. zm.) informuje,2e w/w postgpowanie zostalo rozstrrygnigte.

wybrano ofertg wykonawcy ELVIR wirscy Sp. J., ul. Lebiodowa l3F, 04-674
Warszawa, kl6ra zaproponowala ceng ofertow4 brutto: 608 850,00 zl, oraz zadeklarowala
dysponowanie osob4 na stanowisko Projektanta bran2y elektrycznej z 39 letnim
doSwiadczeniem, kt6ry wykonal 10 lub wigcej projekt6w budowlano - wykonawczych w
zakresie temontu, budowy lub przebudowy oSwietlenia ulicznego lub iewngtrznego w
mie5cie powy2ej 100 000 mieszkaric6w.

Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryeri6w oceny ofert i ich znaczenia oraz spelniaj4ca
warunki udzialu w postgpowaniu postaw ione przez zamawiaiqcego.

Oferta nr I

ELVIR Wirscy Sp. J., ul. Lebiodowa l3F, 04-674 Warszawa
9ena-brutto za wvkonanie przedmiotu zamriwienia - 60yo : 60 pkt

ta bra
- liczba lat pracy na stanowisku ProjektantabranLy elektrycznej - 20%: 20 pkt
- ilo5i wykonanychprzez Projektanta branly elektrycznej pro.lektOw budowiano -

wykonawczych w zakresie remontu, budowy lub przebudowy oSwietlenia ulicznego lub
zewngtrznego w miescie powyzej 100 000 mieszkaric6 w - 2ooh: 20 pkt

Suma punkt6w: 100 pkt

Oferta nr 2

MR Partner Sp. z o.o., ul. Dzwonkowa 5 l, OZ-290 Warszawa
47,83 pkt

bra
- liczba lat pracy na stanowisku Projektarfiabraniry elektrycznej - 2o%: 20 pkt
- ilo56 wykonanychprzez Projektanta bran2y elektrycznei proiekt6w budowiano -

Warszawa, dn 2018 -09- 0 0

wykonawczychw zakresie remontu, budowy lub przebudowy oSwietlenia ulicznego
zewngtrzrrcgo w miescie powyzej 100 000 mieszkaric6w -20o/o: 20 pkt

Suma punkt6w: 87,83 pkt
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Prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy w terminie nie kr6tszym niz 5 dni
od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, lecz nie polniej niZ
przed uplywem terminu zwiEzania ofert4, do Zarz4du Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120,
00-801 Warszawa, Kancelaria, w celu podpisania umowy. Zamawiaj4cy przypomina
r6wnoczeSnie o obowipku wniesienia zabezpreczenia nale2ytego wykonania umowy.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty zostanie niezwlocznie zamieszczone na stronie intemetowej http://www.zdm.waw.pl.

Otrzymujq.
Wykonawcy biorEcy tdzial w postgpowaniu.

M.M. 22/ 5 5 -89- I 6 1, zzp_(.Dzrlu_r,rur.D-l


