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dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Dostawy w 2019 roku odzieLy roboczei i ochronnej".
Nunrer postgpowan ia DP Zl 5 IPN/5/ I 9.

Miasto Stoleczne Warszawa - ZarzEd Dr6g Miejskich, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 29 stycznia2OO4 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U.22018 r. poz. 1986

z p62n. zm.) informuje, ze postgpowanie prowadzone w trybie przetatgt nieograniczonego

pn. ,,Dostawy w 2019 roku odzieay roboczej i ochronnej", zostalo rozstrzygnigte w czgSci

IiII.

Cze56 I:
Za u*ri!4cy dokonal wyboru oferty zloaonel przez HAKO Sp. z o-o.)

ul. Borzymowska 30, 03-565 Warszawa, cena ofertowa brutto: 35 110,80 zl.

Oferta uznana za najkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert: cena ofertowa brutto:

60oh, termin dostawy: 400%.

Cze5d II:
Zamawiajqcy dokonal wyboru oferty zloaonej przez HAKO Sp. z o.o.,

ul. Borzymowska 30, 03-565 Warszawa, cena ofertowa brutto: 105 757,00 zl.

Oferta uznana za najkorzystniejsz4 w kryteriach oceny ofert: cena ofertowa brutto:

60%o, termin dostawy: 40%.

Nazwa/imiq i nazwisko siedziba/miejsce
zamieszkania i adres Wykonawc6w, kt6rzy

zlo?yli ofertY

Punkty
w kryterium:
cena ofertowa

brutto
60%

Punkty
w kryterium:

termin dostawy
40%

Suma
punkt6w

ART-FLOCK
Zygmtnt Malecki
ul. Szafirowa 15/43

20-573 Lublin

30,84 40 70,84

HAKO Sp. z o.o.
ul. Borzymowska 30

03-565 Warszawa

60 40 100

DPZ1M.Sz.l zzp@zdm.waw.pl



Nazwa/imig i nazwisko siedziba/miejsce
zameszkania i adres Wykonawc6w, kt6rzy

zlo?yli oferty

Punkty
w kryterium:
cena ofertowa

brutto
60%

Punkty
w kryterium:

termin dostawy
40%

Suma
punkt6w

ART-FLOCK
Zygmunt Malecki
ul. Szafirowa 15143

20-573 Lublin

29,66 40 69,66

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

60 40 100

W zwiqzku z powyhszym prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy, w terminie
nie kr6tszymniz 5 dni od dnia przeslaniazawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
do ZDM, ul. Chmielnal20, w celu podpisania umowy.

Zgodnie z art.92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zostanie niezwlocznie zarnieszczonena stronie intemetowej http://www.zdm.waw.pl .

Otrzymuj4:
Wykonawcy bior4cy udzial w przedmiotowym postgpowaniu

artyka
yrektora

DPZ|M.Sz.l zzp@zdm.waw.pl


