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INFORMACJA
z otwarcia ofert

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich, dzialal4c zgodnie z art. 86 ust. 5
ustawy z dnia29 stycznia2004 r. - Prawo zam6wierl publicznych (Dz. U.22018 r. poz. 1986

z p6in. zm.), przekantje informacje z otwarcia ofen w postgpowaniu o udzielenie

zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr

ZDMIUMIDZP 132 tPN 128/1 9 na:

Czg56 I - Realizacja nastgpujqcych projekt6w z Bud2etu Partycypacyjnego w formule

,,projektuj i buduj":
a. Oswietlenie przejScia pieszo - rowerowego ul. tr-ukowska

b. DoSwietlenie przejScia dla pieszych - MySliborska
c. DoSwietlenie przej66 dla pieszych na ulicach Conrada i Boguslawskiego

d. Oswietlenie pizejicia podziemnego wzdluZ Kanalu Goclawskiego pod ul. Fieldorfa.

CzgS6 2 - Realizacja rob6t budowlanych polegaj4cych na do5wietleniu przejS6 dla

piesrych na terenie dzielnic Bialolgka i Rembertr6w, zgodnie ze ntvycigskimi projektami

Bud2etu PartycypacYj nego :

a. ul. Klasyk6w, w pobliZu skrzyzowaniazul. Papiesk4

b. ul. Klasyk6w, w pobliZu skrzyzowaniazul. Fletniow4

c. ul. ChelmZyriska, w pobliZu skrzyZowaniazul. Karla

d. ul. Chelmzyriska, w poblizu skrzy2owaniazul Szkutnik6w

e. ul. Chelmzyriska, w poblizu skrzyZowaniazul. Gontarsk4

Otwarcie ofert w przedmiotowym postgpowaniu odbylo sig w dniu 09.05.2019 r.

o godz. 11:00.
przed otwarciem ofert Zartawiaj4cy podal kwotg, jak4 zatrrietza przeznaczyA

na sfinansowanie zam6wienia, w wysokosci 435 438,00 zI brutto w tym:

na czgsd lz 230 000,00 zl brutto
na czg56 2z 205 438,00 zl brutto

Oferty zlo?yli nastgpuj 4cy Wykonawcy :

Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

Kryterium,rcena
ofertowa brutto"

60,/,

Kryterium
,rwydluZenie

terminu rgkojmi"
40,h

I
Firma,,BUDWEX"
Miecryslaw Wasilewski
Truskaw ul. 3 Maja 89

05-080Izabelin

CzgS(,22
104 591,53 zl 7 lat

DPZA,I.M.22/55-89-l6lz.ar(Iz-dlt-u:a-lr-pl /u



2

ELES-BUD
Ewa Konopka-Strusif ska
ul. Powstancow 4a/2
05-230 Kobytka

CzgS( 22

l0l751,69 zl
7 lat

DZPA,LM. 22155-89-16l up@zdm.waw.pl

Termin wykonania zam6wieniaoraz warunki platno6ci zgodne zSIWZ.
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