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INFORMACJA
z otwarcia ofert

Miasto Stoleczne Warszawa - Zaruqd Dr6g lvliejskich, dzialaj4c zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieii publicznych (Dz. IJ. z 2018 r. poz. 1986 z p62n
zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia
publicznego na,,Wykonanie rob6t budowlanych i wdro2enie projektrfw stalej organizacji
ruchu dla zwycigskich projektr6w z bud2etu partycypacyjnego."

Cze56 1:
- Wykonanie robr6t budowlanych oraz wdrotenie projektu stalej organizacji ruchu dla
zad,afi realizowanyeh w ramach budZetu partycypacyjnego pn. ,,Droga dla rowerriw
w zdlui, ul. Kaliskiego "
CzeS6.2:
- Wykonanie rob6t budowlanych oraz wdroZenie projektu stalej organizacji ruchu dla
zadafi realizowanych w ramach budZetu partycypacyjnego ,,Realizacja projektu
,,Uzupelnienie brakuj4cego odcinka Scie2ki rowerowej wzdlut trasy AK w rejonie ul.
Rudzkiej"
CzeSd 3:
- Wykonanie rob6t budowlanych oraz wdro2enie projektu stalej organizacji ruchu dla
zadafi realizowanych w ramach budietu partycypacyjnego pn. ,rGlgbocka - rowerem na
zakupy! Targ6wek"

Otwarcie ofert w przedmiotowym postgpowaniu odbylo sig w dniu I8.04.20I9r. o godz.
10:30.

Przedotwarciem ofert zamawiaj4cy podal kwotg, jak4 zamierzaprzeznaczyc na
sfinansowanie zam6wienia, w wysokoSci: 460 535124 zl brutto.

na czg56 1-2^36 535,24 zl brutto
na czg56 2 - 108 571,43 zl brutto
na czgSd 3 - 115 428,57 zl brutto
Oferty zlotyli nastgpuj 4cy Wykonawcy :

Cz93( l.

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz
adres

Wvkonawcv

Cena brutto Termin
wykonania Okres

gwarancji Warunki platnoSci

I
ROKOM Sp. z o.o.
ul. Karnicka 20,03-
162Warszawa

| 160243,5821
zgodnie z

zapisami SIWZ
60

miesigcy
zgodnie z zapisami SIWZ
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)
Z.U.B ADROG Sp.
J. Adam Dybcio,
Eugenia Dybcio,
ul. Dobra 6m74,
00-388 Warszawa

I 136 486,03
zl

zgodnie z
zapisami SIWZ 60

miesigcy

ie z zapisami SIWZ

3
DELTA S.A.,
ul. Dzielna2l/47,
01-029 Warszawa.

r 063 281,99
zl

zgodnie z
zapisami SIV/Z

50 miesi
zgodnie z zapisami SIWZ

4
P.P.U.H EFEKT Sp.
z o.o., Budowa i
Naprawa Dr6g ul.
Szomarlskiego 8,
02-495 Warszawa

I 549 900,00
zl

zgodnie z
zapisami SIWZ 60 miesigcy zgodnie zzapisamiSIWZ
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CzgS(.2.

CzgSd 3.

Nr
oferty

Firma (nazrva)
oraz adres

Wykonawcy Cena brutto
Termin

wykonania

okres gwarancji
'\il/crrrnki nlqfnn6ni

I
P.P.U.H
EFEKT Sp.
z o.o.,
Budowa i
Naprawa
Dr6g ul.
Szomariskie
go 8,02-
495
Warszawa

172 200,00
zl

z
godnie z
zapisami

SIWZ
60 miesigcy zgodnie z zapisami SIWZ

Nr
oferty

Firma (nazrva)
oraz adres

Wykonawcy Cena brutto Termin
wykonania

Okres
Ewarancii

Warunki platnoSci

1

P.P.U.H
EFEKT Sp. z
o.o., Budowa i
Naprawa Dr6g
ul.
Szomariskiego
8,02-495
Warszawa

738 000.00 zl

Zgodnie z
zapisami

STWZ

60 miesigcy Zgodnie zzapisami SIWZ
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