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Dot. : po stgpowania prowadzone go w trybie przetar gu ni eo graniczone go na:
,oCzgi(' I - Realizacja nastgpuj4cych projektrfw z Budietu Partycypacyjnego w formule
,,projektuj i buduj":
a. OSwietlenie przej5cia pieszo - rowerowego ul. tr ukowska
b. Do5wietlenie przejScia dla pieszych - My5liborska
c. Do5wietlenie przejSd dta piesrych na ulicach Conrada i Boguslawskiego
d. OSwietlenie przej5cia podziemnego wztlluZ Kanalu Goclawikiego poJul. Fieldorfa.
Czg(t6' 2 - Realizacja rob6t budowlanych polegaj4cych na doSwietleniu przej56 dla
piesrych na terenie dzielnic Bialolgka i Rembertriw, zgodnie ze rwycigskimi projet<tami
Bud2etu Partycypacyjnego:

ul. Klasyk6w, w pobliZu skrzy2owania z ul. papiesk4
ul. Klasyk6w, w poblDu skrry2owania z ul. Fletniow4
ul. Chelmryfiskao w pobliZu skrryZowania z ul. Karla
ul. Chelm2yriska, w pobliZu skrryZowania z ul. Szkutnik6w
ul. Chelmryfska, w pobliZu skrryiowania z ul. Gontarsk4',
Nr ZDMNMIDZPI32IPN/29/\9 czgsc 2, prowadzonego w trybie przetargu

rueograruczonego.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich, na podstawie art. 92 ust. I pkt I
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. IJ . z 2018 r. poz. 1986 z
poln. zm.) informuje, 2e w/w postgpowanie zostalo. rozstrrygnigte.

w czeSci 2: 
:

Wybrano ofertg Wykonawcy ELES-BUD Ewa Konopka-Strusiriska, ul. Powstaric6w
4a/2, 05-230'Kobylka, kt6ry zaproponorval 

'ceng 
ofertow4 brutto: 101751,69 zl, oraz

zadeklarowal wydluzenie okresu rgkojmi do ? lat.

Oferta najkorzystniejsza w ocenie kryteri6u oceny ofert i ich znaczenraoraz spelniaj4ca
warunki udzialu w postgpowaniu postawione przez Zatnawiajqcego.

Kryterium -

,rCena ofertowa
bruttot'607o

l^

ul, Chmielna '120, 00-801 Warszawa, tel.22
kancelaria@zdm.waw,pl, wwwzdm.wavr. pl,

a.
b.
c.
d.
e.

Firma (nazrva) oraz adres
Wykonawcy

Kryterium -
,rwydluZenie

terminu
rgkojmi" 407o

Firma,,BUDWEX"
Miecryslaw Wasilewski
Truskaw ul. 3 Maja 89
05-080Izabelin
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ELES.BUD
Ewa Konopka-strusiriska
ul. Powstaricow 4a/2
05-230 Kobvlka

60 40 100

Prosimy o zgNoszenie si9 wybranego Wykonawcy w terminie nie kr6tszym niz 5 dni
od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, lecz nie p62niej niz
ptzed uplywem terminu zwiqzania ofert4, do Zarz4du Dr6g Miejskith, ul. Chmielna 120,
00-801 Watszawa, Kancelaria, w celu podpisania umowy. Zarnawiaj4cy przypomina
r6wnoczeSnie o obowiqzkuwniesienia zabezpieczenianaleaytego wykonania umowy.

Zgodnie z att. 92 ust. 2 ustawy Pzp zawiadcmienie 
-o 

wyborze najkorzystniejszej
oferty zostanie niezwlocznie zamieszczone na stronie intemetowej http://www.zdm.waw.pl. 

-

Otrzymuj4:
Wykonawcy bior4cy udzialw postgpowaniu.
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