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Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Drt6g Miejskich
ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa
( oznaczenie Zamaw iaj qcego)

Dot.: postgpowania o udzielenie zarn6wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
Opracowanie dokumentacji projektowejwraz z pelnieniem nadzoru autorskiego dla
zad,ania inwestycyj ne go pt. :,rP rzebud owa ul. J ana Kazimierza - p race
przygotowawcze".
Nr postgpowania DPZI98/PN l9l I l8

INFORMACJ A Z OTWARCIA OFERT
Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzyd Dr6g Miejskich, dzialaj1c zgodnie z art. 86 ust. 5
ustawy z dnra29 stycznia2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz.IJ.22017 r. poz. 1579
z poLn. zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pelnieniem
nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pt.: ,,Przebudowa ul. Jana Kazimierza pr ace przy gotowawcze".

Otwarcie ofert

w przedmiotowym postgpowaniu odbylo sig w dniu

17.09.2018

r. o

godz.

10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawrajqcy podal kwotg,

jakq

zarnierza przeznaczy1

sfinansowanie zam6wienia, na dzieh skladania wniosku, w wysokoSci:
500 000,00 zl

brutto.

Oferty zlo?yli nastgpuj 4cy wykonawcy:

l.J. 22/ 55-89 -327 zzp@zdmw aw.pl
t

so$iadczenie

Skr6cenie terminu

Numer
oferty

N

c,:(firma)
i adres::rykonawcy

zawodowe

realizacji
eenn oftdowa bruttd
pmedniotu
z*m6wienia
{termin realizacii)

projektanta
drogowego

Konsorcjum firm,
Lider: URBAN

l
I

I

MEDIA; EwaUrban
Al. NiepodlegloSci
t3/73,02-653

t

i

;

I

1.

488 310.00 zl

259 dni

Biuro Projektowe
VIAE Kazimierz
Krzemiriski, ul.
Rembieliriska 4 m
179,03-343
Warszawa

478 470.00 zl

299 dni

Projektowanie
Komunikacyjne
KOM.PROJEKT
S.C., ul. Witosa 18,
06-200 Mak6w
Mazowiecki

5s7 190.00

5 lub wigcej

Warszawa; Partner:

REM PROJEKT,
Marcin tr-ukasiewicz,
ul. Jana Brzechwy 16,
96-100 Skierniewice
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t
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5

lub wigcej
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5 lub wigcej

41 dni

:

iFe.:nin wykonania zam6wieni a orazwarunki platno$ci zgodne z SIWZ.
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