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,,Przebudowa skrry2owania ulic Klasyk6w i Krokwi w ramach realizacji Bud2etu
Partycypacyjnego pt.: Pas do skrgtu w lewo z ul. Klasykrfw w ul. Krokwi. Bialolgka".
Numer postgpowania DZP 126 IPN I 221 19 .

Miasto Stolecme Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich, zgodnie z art. 92 ust. I pkt I ustawy
z dnia 29 stycznia2004.r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z p6in. zm.,
dalej ,,ustawaPzp") zawiadarria, ze postgpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
pn. ,,Przebudowa skrryzowania ulic Klasyk6w i Krokwi w ramach realizacji Budzetu
Partycypacyjnego pt.: Pas do skrgtu w lewo z ul. Klasyk6w w ul. Krokwi. Biatolgkd', zostalo
rozstrzygnigte.

Zamawiajqcy dokorlal wyboru oferty zlohonej przez Planeta Sp.z o.o., ul. Zdziarska 21,
03-289 Warszawa, cena ofertowa brutto: 332293,28 zl.

Oferta uznana za najkorrystniejsz4 w kryteriach oceny ofert: cena ofertowa brutto: 600lo, okres
gwarancji na wykonane roboty: 40 % oraz spelniaj4ca wymagania postawione przez
ZamawiajEcego.

W nvi4zku z powyhsrym prosimy o zgNoszenie sig wybranego Wykonawcy, nie p6iniej
jednak ni? przed uplywem terminu zwiqzania ofert4, do ZDM, ul. Chmielna 120, w celu podpisania
umowy.

Zamawiaj1cy przypomina rr6wnocze5nie o obowi4zku
naleZytego wykonania umowy, przed podpisaniem umowy.

Zgoanie z art.92 ust. 2 urtu*y Pip zawiadomienie o wyboyze
zostanie niezttilocznie zamieszczone na stronie internetowej http.llwutlw.z

jkorzystniejszej oferty

Otrzymuje:
Wykonawca, bior4cy udzial w przedmiotowym postgpowaniu

Nazwa/imiQ i nazwisko siedziba/miej sce

zamieszkania i adres Wykonawc6w, ktorzy
zlo?vli ofefi

Punkty
w kryterium:
cena ofertowa

brutto
60%

Punkty
w kryterium:

okres gwarancji
na wykonane

roboty
40%

Suma punkt6w

Planeta Sp.z o.o.
ul. Zdziarska2l
03-289 Warszawa
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