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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Wykonanie
i dostawa 1500 sztuk stojakrfw rowerowych typu odwrrfcone ,rIJ'r."

Nr postgpowania DPZII3/PN lll/19

Miasto $toleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, na podstawie art.92 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. rJ. z20lg t. poz.
1986, zp62n. zm.) zawiadamia,2e ww. postgpowanie zostalo rozstrzygnigte.

Zamawiaj4cy dokonal wyboru oferty zlotonej przez VENAG Miroslaw
Gomolewski, ul. Brzeziny Miejskie 7Ar 44-203 Rybnik. Wykonawca zaproponowal ceng

ofertow4 brutto: 215 186,04 zl, zadeklarowal w skladanej ofercie skr6cenie terminu
rcalizacji zam6wienia do 30 dni oraz okres gwarancji 50 miesigcy.

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

Nazwa
(firma) i

adres
wykonawcy

Kryterium
I - cena
ofertowa
brutto.
50 pkt.

Skr6cenie
terminu
dostawy
10 pkt.

0kres
gwarancji

30 pkt

Suma
punkt6w

I

"VENAG

Miroslaw
Gomolewski;

Brzeziny
Miejskie 7A;

Rvbnik

60 pkt 10 pkt. 30 pkt 100,00

2

F.P.U.H
,,JANIAK'
Jaroslaw

Janiak, ul.
Zimna Woda

72,21-400
I-uk6w

56,43 pkt 10 pkt. 30 pkt 96,43



a
J

PLASTIC -
SPAW.
Michal

Pawlak, uI.
Jeleniog6rska
1B/3.80-180

Gdarisk

56,43 pkt l0 pkt. 30 pkt 96,43

Prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy w celu podpisania umowy nie p6Zniej
ni?ptzed uplywem terminu zwiqzania ofert4, do ZarzqduDr6g Uiejskich, ul. Chmielna 120,
00-801 Warszawa, Kancelaria,.

Zamawiaiecy ptzypomina r6wnoczesnie o obowi4zku wniesienia zabezpieczenia
naletytego rvykonania umowy w wysokoScily" zaoferowanej ceny brutto.

Zgodnie z afi. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty zostanie riezwlocznie zarrieszczone na stronie internetowej hup://www.zdm.waw.pl. 
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Otr4imujA:
Wykonawcy bior4cy udzial w postgpowaniu.
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