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D oty czy : po stgpowan ia pr ow adzone go w trybie pr zetar gunieo graniczone go na :

,,Uslugi konserwacji, roboty remontowe w obiekt ach ZDM.r,
Nr postgpowania DP Zl 137 tPN / 122 / IB

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4dDr6g Miejskich, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. tJ. z 20lg r. poz.
1 9 8 6) zawiadamia, 2e w I w po stgpowanie zo stalo rozs trry gni gte.

Zamawiajilcy dokonal wyboru oferty zlo2onej przezWOJ.-AND s.c. Wojciech CzyZ
Andrzej Wasilewski, ul. iLytnia 79 m 77, 0l'14g Warszawa. Wykonaw ca zaproponowal
ceng jednej roboczogodziny (zawiercjqc4 koszty poSrednie i zysk) w wysokoSci 40,00 zl,
zadeklarowal w skladanej ofercie okres rgkojmi 36 miesigcy oraz czas dojazdu do miejsca
wyst4pienia awarii/usterki - 1,5 godziny.

Wskazana oferta jest najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich
znaczenia oraz spelnia wymagania postawione przez zarnawiajilcego.
W tabeli ponizej zestawienie ofert w w/w postgpowaniu:

Numer
ofert

Nanva
(firma) i

adres
rvykonawcy

Kryterium
I - Celri
jednej
roboczog
odziny
60 okt.

Kryterium
2- Okres

udzielone
j rqkojmi

20 pkt.

Kryterium 3 - czas
dojazdu do miejsca

awarii usterki
20 pkt.

Suma
,punk
t6w

l.

Woj. - And
S.c.r

Wojciech
CzyL,

Andrzej
Wasilewski,
ul. Zytnia

79 m77,01-
149

Warszawa

60 pkt 20 pkt 20 pkt. 100,0
0

l. J. 22 I 5 5 -89 -327, _a+.id"z_rim.$:iu1p1



Prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy w celu podpisania umowy nre p61niej
niz przed uplywem terminu zwiqzanra ofert4, do Zaru4du Dr6g Miejskich, ul. Ctrmielna I20,
00-80 I Warszawa, Kancelaria,.

Ztmawiaiqcy przypomina r6wnocze5nie o obowi4zku wniesienia zabezpieczenia
naleiytego wykonania umowy w rvysoko5ciso/o zaoferowanej ceny brutto.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty zostanie niezv,rlocznie zarrieszczone nastronie internetowej http://www,zdm.waw.pl. 
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Otrzymujq:
Wykonawcy bior4cy udzial w postgpowaniu. ZASTEPCA DYREKTORA

Gli
WojcieC{Pafiyka
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