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INFORMACJA
z otwarcia ofert

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4dDr6g Miejskich, dzialajqc zgodnie z art.86

ust. 5 ustawy z dnia 29 stycz,rria 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2018 t.

poz. 1986 z p6in. zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postgpowaniu o udzielenie

zam6wienia publicznego pn. ,,Dostawy w 2019 roku odzie2v roboczei i ochronnei",
prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego, nr postgpowaniaDPZl5/PN/5/19.

Otwarcie ofert w przedmiotowym postgpowaniu odbylo sig w dniu 28.02.2019 r.

o godz. I 1:00.
Przed otwarciem ofert Zarnaviaj4cy podal kwotg, jakq zarrierza przeznaczyl

na sfinansowanie zam6wienia, w wysokoSci:
czg36I 75 000,00 zl brutto,
czgS6II: 200 000,00 zl brutto.

Oferty zlo?yli nastgpuj qcy Wykonawcy :

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

Cena oferty
brutto

W zakresie kryterium:
termin dostawy

Termin wykonania
i

warunki platnoi;i
ART-FLOCK
Zygmunt Malecki
ul. Szafirowa 15/43
20-573 Lublin

68 305,90 zl
do 30 dni (l-30 dni) od daty

otrzymania zam6wienia (zgloszenia)
od Zamawiajqcego

zgodnie zzapisam
SIWZ

HAKO Sp. z o.o.
ul. Borzymowska 30
03-565 Warszawa

35 I 10.80 zl
do 30 dni (l-30 dni) od daty

otrzymania zam6wienia (zgloszenia)
od Zamawiaiacego

zgodnie zzapisalt
SIWZ

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

Cena oferty
brutto

W zakresie kryterium:
termin dostawv

Termin wykonaoi
i

warunki nlatnoSc
ART-FLOCK
Zygmunt Malecki
ul. Szafirowa l5143
20-573 Lublin

213 969,50 zt
do 30 dni (l-30 dni) od daty

otrzymania zam6wienia (zgloszenia)
od Zamawiajqcego

zgodnie zzapisnin
SIWZ

ltil

HAKO Sp. z o.o.
ul. Borzymowska 30
03-565 Warszawa

105 757.00 zt
do 30 dni (l-30 d91) od daty

otrzymania zam6wienii (zgloszenia)
od Zamawiaiacego

zgodnie zzapisan
SIWZ
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