
ZARZAD DROG M|EJSK|CH
ul. Chmielna 120, 00-801

ka ncelaria@zd m.waw. pl,

Warszawa, tel.22 55 89 000, faks 22 620 06 08

www.zd m.waw, pl, www.facebook. pl/zd m,wa rszawa

Warszawa, driu__llll9 -l[- ll
ZDMIDPZ/ . .

ZDM.DPZ.34I
l19lzz

. [.4 .201e. fnmq

Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,,Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami zv,i4zanymi z reahzacj1 zadartr
inwestyryjnych polegaj4cych na budowie drrfg dla rower6w:
CzgS6,1 ,,Bezpieczne przej5cia dla pieszych i rozw6j sieci tras rowerowych na Pradze"l
CzgS(,2 ,,Rowerem w kierunku Konstancina."

Nr postgpowania DPZI1 9/PN /17 ll9

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich, na podstawie art.92 ust. I pkt I
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6w-ieri publicznych (Dz. lJ . z 2018 r. poz. 1986 z
po?n. zm.) informuje,2e w/w postgpowanie zostalo rozstrrygnigte.

W czeSci l:

Wybrano ofertg Wykonawcy PBS Piotr Krasnodgbski, ul. Radnych l0lIg,05-800
Pruszk6w, kt6ry zaproponowal ceng ofertow4 brutto: 49 200,00 zl, zadeklarowal prowadzenie
elektronicznego dziennika rob6t, oraz 4 pobyty w tygodniu na budowie Inspektora Nadzoru -
Koordynatora.

Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia oraz spelniaj4ca
warunki udzialu w postgpowaniu postawio ne przez Zarn:aviajqcego.

Nr
oferty

Firma (nazrva) oraz adres
Wykonawcy

Kryterium -
,rCena

ofertowa
brutto"

600h

Kryterium -
,,prowadzenie

elektronicznego
dziennika

rob6t" 20o/o

Kryterium -
,,liczba pobyt6w w

tygodniu na
budowie

Inspektora
Nadzoru-

Koordynatoral'
20"

Suma
punkt6w

I
NBQ Spritka z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 10c
70-555 Szczecin

20 20 20 60

"t
PBS Piotr Krasnodgbski
ul. Radnych 10/19
05-800 Pruszk6w

60 20 20 100

ti
lvl
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W cze5ci 2:

Wybrano ofertg Wykonawcy PBS Piotr Krasnodgbski, ul. Radnych 10/19,05-800
Pruszk6w, kt6ry zaproponowal ceng ofertow4 brutto: 55 350100 zl, zadeklarowal prowadzenie
elektronicznego dziennika rob6t, oraz 4 pobyty w tygodniu na budowie Inspektora Nadzoru -
Koordynatora.

Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6w oceny ofert i ich znaczenia oraz spelniaj4ca
warunki udzialu w postgpowaniu postawio ne przez Zamawiajqcego.

Prosimy o zgloszenie sig wybranego Wykonawcy w terminie nie kr6tszym niz 5 dni
od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, lecz nie planiej niz
ptzed uplywem terminu nvrqzania ofert4, do Zaruqdu Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120,
00-801 warszawa, Kancelaria, w celu podpisania umowy. zamawiaj4cy przypomina
r6wnoczeSnie o obowipku wniesieruazabezpieczenia nalezytego wykonania u-oo,ry.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty zostanie niezwlocznie zarrieszczone na stronie'internetowej http:i/www.zdm.waw.pl. 
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Otrzymuj4:
Wykonawcy biorqcy udziaN w postgpowaniu.

Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

Kryterium -
,rCena

ofertowa
brutto"

600/o

Kryterium -
,,prowadzenie

elektronicznego
dziennika

rob6{ 20o/o

Kryterium -
,,liczba pobyt6w w

tygodniu na
budowie

Inspektora
Nadzoru-

Koordynatora"
20Y"

Suma
punkt6w

I
t{BQ Spr6{ka z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 10c
70-655 Szczecin

22,5 20 20 62,5

2
PBS Piotr Krasnodqbski
ul. Radnych 10/19
05-800 Pruszk6w

60 20 20 100
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