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dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na uslugi spoleczne i inne
szczeg6lne uslugi o wartoSci mniejszej nit, wyratona w zlotych r6wnowarto5d lcwoty
750 000 euro: przygotowanie i przeprowadzenie warsztat6w dotycz4cych wychowania
komunikacyjnego, w szczeg6lnoSci mobilno5ci aktywnej i zachgcenia do jazdy rowerem'
w ramach kampanii rrRowerowy Mait
Nr postgpowania DPZIT NS/ | / 19.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich, zawiadamia zgodnie z pkt
ll.l2. ogloszenia o zam6wieniu, 2e postgpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego na
uslugi spoleczne i inne szczeg6lne uslugi, kt6rych wartoSd jestnthszani?vtyra?;ona w zlotych
r6wnowartoS6 kwoty 750 000 euro pn. przygotowanie i prueprowadzenie warsztat6w
dotyczqcych wychowania komunikacyjnegor w szczeg6lno5ci mobilnoSci aktywnej i
zachgcenia do jazdy rowerem, w ramach kampanii ,,Rowerowy Maj" zostalo
rozstrrygnigte w czgSci I, II, IV oraz uniewaZnione w czgSci VII
CzeSd

I

ZarnawiajQcy dokonal wyboru oferty zlo2onej przez CR Fontes Jolanta Kopacz,
ul. Maltahska 4123,02-761Warszawa - cena ofertowa brutto za przeprowadzenie jednego
warsztatu: 95,01 zl.

Oferta uznana za najkorzystniejsz4

w kryteriach oceny ofert opisanych w ogloszeniu

o zam6wieniu oraz spelniaj 4ca wymagania postawione przez Zamawiajqcego.

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy

Punkty
Punkty
w kryterium: jakoSd,
w kryterium:
merytoryczna zawartoS(
cena ofertowa

brutto
60%

Suma

oferty
40%

punkt6w

CR Fontes Jolanta Kopacz, ul.
Maltariska 4 123, 02-7 6l
Warszawa

60,00 pkt

28,00 pkt

88,00 pkt

MIQDZY INNYMI - Marek
Kozlowski, Ul. Traugutta 4A,
05-200 Wolomin

51,82 pkt

24,00 pkt

75,82 pkt

CzeS6II
Zarnawiajqcy dokonal wyboru oferty z)ohonej przez CR Fontes Jolanta Kopacz, Ul.
Maltariska 4123, 02-761 Warszawa - cena ofertowa brutto za przeprowadzenie jednego
warsztatu: 99100 zl.
Oferta vznana za najkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert opisanych w ogloszeniu
o zam6wieniu oraz spelniaj 4ca wymagania postawione przez Zamawiaj4cego.

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy

Punkty
Punkty
w kryterium: jako56,
w kryterium:
merytoryczna zawartoi,(
cena ofertowa

brutto
60%

Suma

oferty
40%

punkt6w

CR Fontes Jolanta Kopacz, Ul.
Maltariska 4123, 02-7 6l
Warszawa

60,00 pkt

37,00 pkt

97,00 pkt

MIQDZY INNYMI - Marek
Kozlowski, Ul. Traugutta 4l{.,
05-200 Wolomin

54,00 pkt

27,00 pkt

81,00 pkt

Cze5d

IV

Zamawiajqcy dokonal wyboru oferty zlohonej pnez MISDZY INNYMI
Marek
Kozlowski, UI. Traugutta 4A, 05-200 Wolomin
cena za przeprowadzenie jednego
warsztatu: 100,00 zl
Oferta uznana za najkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert opisanych w ogloszeniu
o zam6wieniu oraz spelniaj 4ca wymagania postawione przez Zamatvraj4cego.

-

-

Nazwa (firma) i adres
Wykonawcy

Punkty
Punkty
w kryterium: jakoS6,
w kryterium:
m eryto ryc zna zaw arto56.
cena ofertowa

brutto
60%

MIIDZY INNYMI - Marek

Kozlowski, Ul. Traugutta 4A,
05-200 Wolomin

60,00 pkt

Suma

oferty
40%

punkt6w

19,00 pkt

87,00 pkt

W zwi4zku z powy2szym prosimy o zgloszenie sig wybranych na

poszczeg6lne czgsci
Wykonawc6w do Zaru4du Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120,w celu podpisania umowy.

CzeS6

VII

Zamatiaj4cy informuje, i2 postgpowanie prowadzone na uslugi spoleczne i inne
szczeg6lne uslugi o warto5ci mniejszej nIL wyrrilona w zlotych r6wnowarto5d lrwoty
750 000 euro: przygotowanie i prueprowadzenie warsztatdw dotycz4cych wychowania
komunikacyjnego, w szczeg6lnoSci mobilnofci aktywnej i zachgcenia do jazdy rowerem'
w ramach kampanii ,rRowerorvy Maj' Nr postgpowania DPZlTNSlIllg zostalo
unieweuZnione w czg5ci VII.
Zgodnie z pkt. 11.13. ogloszenia o zam6wieniu ,,Zamaniajqcy uniewa2nia
postgpowanie w nastgpujqcym przypadlu: cena najkorzystniejszei oferty lub oferta z najniZszq
cenq przewyhsza h,votg, ktdrq zanawiajqcy zamierza przeznaczyt na sJinansowanie
zamdwienia, chyba 2e zamawiajqcy moie zwigl<szyt tg huotg do ceny najkorzystnieiszei oferty".
W w/w postgpowaniu zostala zlohonaoferta, kt6ra przekracza Srodki na sfinansowanie
zam6wienia. JednoczeSnie Zamawiaj4cy informuje,iz nie posiada Srodk6w na zwigkszenie tej
t
kwoty do ceny najkorzystniejszej

oferty.

#"ffiffio*
Woiciec(lPartYka
Zastgpca pVrektora

Otrzymuj4:
Wykonawcy, ktfirzy zlozyli oferty w przedmiotowym postgpowaniu
AGA. tel.

221 55-89

-168 zzo@zdm.waw.pl

