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dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na usfugi spoleczne i inne

szczeg6lne usfugi o wartoSci mniejszej niZ wyraZona w zlotych r6wnowartoSd kwoty

750 000 euro: Swiadczenie uslug prawniczych w 2019 roku
Nr postgpowania DPZ.I 13 1 /US/6/ 1 8.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, zawiadamia zgodnie z pkt.

lO.lZ.1. ogloszenia o zam6wieniu, 2e postgpowanie o udzielenie zam5wienia publicznego

na ustugi ipoleczne i inne szczeg6lne uslugi, kt6rych wartoSd jest ni2sza niZ wyta1ona

w ztotych r6wnowartoSi kwoty 750 000 euro pn. Swiadczenie uslug prawniczych w 2019

roku, zostalo rozstrzygnigte w czg5ci lr2r3r4r5.

Cze56 L

Zu^u*iuiacy dokonal wyboru oferty zlolonej przez Kancelarig Radc6w Prawnych

Cwik i Partnerzy Sp6,Ika Partnerska, Al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa - cena

ofertowa brutto (miesigczna) 11928,54 zl.
Oferta uznana za najkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert opisanych w ogtoszeniu

o zam6wieniu oraz spelniaj 4ca wymagania postawione przez Zamawiqqcego.

Nazwa (firma) i adres WYkonawcY

Punkty
w kfierium: cena

ofeftowa brutto
70o/o

Punkty
w kryterium:

do6wiadczenie osobY
wyznaczonej do Swiadczenia

pomocy prawnej w 6wiadczeniu
pomocy prawne] na fzecz

podmiot6w zobowiqzanYch do

stosowania przePis6w ustawY

Prawo zam6wiei Publicznych
30 o/o

Suma punlG6w

Kancelaria Radc6w PrawnYch

ewik i Partnerzy Sp6lka Partnerska

Al. l. Ch. Szucha 8
00-582 Warszawa

70,00 pkt 30,00 pkt 100,00 pkt

CzeS(.2
Zamawiaj4cy dokonal

Magdalena Migdalska, ul.
(miesigczna) 12 500,00 zt.

Oferta uznana za najkorzystniejsz4
o zam6wieniu oraz spelniaj4ca wymagania

wyboru oferty zlolonei przez Kancelarig Radcy Prawnego

Platanowa 11 m. 12, 05-831 Mloch6w - cena ofertowa brutto

w kryteriach oceny ofert opisanych w ogloszeniu

r po stawion e pr zez Zamaw tai1ce go.

t
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Nazwa (firma) iadres Wykonawcy

Punkty
w kryterium: cena

ofertowa brutto
70o/o

Punkty
w kryterium:

doSwiadczenie osoby
wyznaczonej do 5wiadczenia

pomocy prawnej w Swiadczeniu
pomocy prawne] na tzecz

jednostki samorzqdu
tefiorialnego lub jednostek
organizacyjnych samorzqdu

terytorialnego lub innych
podmiot6w dzialajqcych w

ramach samorzqdu
tefiorialnego

30 o/o

Suma punkt6w

Kancelaria Radcy Prawnego
Magdalena Migdalska
ul. Platanowa lt m. t2
05-831 Mloch6w

70,00 pK 30,00 pkt 100,00 pkt

CzeSd 3
Zamawiaj1cy dokonal wyboru oferty zlozonej przez Kancelarig Radcy Prawnego

Michat Fabisiewicz, Al. Komisji Edukacji Narodowej llll43,02-797 Warszawa - cena

ofertowa brutto (miesigczna) 14 000,00 zI.
Oferta uznana za naikorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert opisanych w ogloszeniu

o zam6wieniu oraz speiniaj 4ca wymagania postawione przez Zamaw ta14cego.

CzeS(.4
Zamawiaj4cy dokonal wyboru oferty zlohonej przez Kancelarig Prawnicz4 BBJ s.c.

Jan Bujak,GruLynaJruzwa, ul. Filtrowa 59, lok. 10,02-056 Warszawa - cena ofertowa
brutto (miesigczna) 12 915,00 zl.

Oferta uznana za najkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert opisanych w ogloszeniu
o zam5wieniu oraz spetniaj 4ca wymagania postawione przez Zamaw rajqcego.

U

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Punkty
w kfierium: cena

ofeftowa brutto
70o/o

Punkty
w kryterium:

do5wiadczenie osoby
wyznaczonej do Swiadczenia

pomocy prawnej w Swiadczeniu
pomocy prawneJ na rzecz

jednostki samorzqdu
terytorialnego lub jednostek
organizacyjnych samorzqdu
tefiorialnego lub innych
podmiot6w dzialajqcych w

ramach samorzqdu
terytorialnego

30 o/o

Suma punkt6w

Kancelaria Radcy Prawnego
Michal Fabisiewicz
Al. Komisji Edukacji Narodowej LUt43
02-797 Warszawa

70,00 pkt 30,00 pkt 100,00 pkt
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Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Punkty
w kryterium: cena
ofertowa brutto

70o/o

Punkty
w kryterium:

lata praktyki zawodowej
osoby wyznaczonej do

Swiadczenia pomocy prawnej
w 5wiadczeniu pomocy

prawnej na zecz zarzqdol
drogi lub jednostki bgdqcej

zarzqdem drogi w rozumieniu
przepis6w ustawy o drogach

publicznych
30 o/o

Suma punkt6w

Kancelaria Prawnicza BBJ s.c.
Jan Bujak, Grazyna Juzwa
ul. Filtrowa 59 lok. 10

02-056 Warszawa

70,00 pkt 30,00 pkt 100,00 pK

Cze56 5
Zamawiajqcy dokonal wyboru oferty zlohonej przez Kancelarig Radcy Prawnego

Tomasz Chwieduk, ul. Daleka 11 b m. 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki - cena ofertowa
brutto (miesigczna) l0 233,60 zl.

Oferta vznana za najkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert opisanych w ogloszeniu
o zam6wieniu oraz spelniaj Eca w ymagania postawione przez Zamaw ralEcego.

W zvtiqzku z powylszym prosimy o zgloszenie sig wybranych Wykonawc6w
doZarzqdu Dr6g Miejskich, ul. Chmielna I2O,w celu podpisania umowy.

W odniesieniu do czgSci 4 zam6wienia,
spdlki cywilnej, przed podpisaniem umowy.

Otrzymujq:
Wykonawcy, kt6rzy zlolyli oferty w przedmiotowym postgpowaniu

Zamawiajqcy prosi o przedlolenie umowy

D
ZAR4ADU D

i lluhtrla

Nazwa (flrma) i adres Wykonawcy

Punkty
kfierium: cena
ofertowa brutto

70o/o

Punkty
w kfierium:

do5wiadczenie osoby
wyznaczonej do Swiadczenia

pomocy prawne] w
Swiadczeniu pomocy prawnej
na rzecz zarzqdcy drogi lub
jednostki bqdqcej zarzqdem

drogi
30%

Suma punkt6w

Kancelaria Radcy Prawnego
Tomasz Chwieduk
ul. Daleka 11 b m. 3, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki

70,00 pkt 30,00 pkt 100,00 pkt
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